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sosyal birçok yapısal değişim meydana gelmiştir. Ticari ve finansal
serbestleşme hareketliliğinin artmasıyla küreselleşme süreci derinleşmeye
başlamıştır. Söz konusu süreçte enflasyon, faiz ve döviz kurları arasındaki
ilişkiler çok önemli hale gelmiştir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülke
ekonomileri açısından makroekonomik dengenin sürdürülebilirliği için
uluslararası parite koşullarının geçerliliğinin tespit edilmesi önem kazanmıştır.
Bu çalışmada gelişmiş ve gelişmekte olan ülke gruplarında uluslararası parite
koşulları ampirik olarak test edilmiş, küreselleşme ve uluslararası para sistemi
boyutunda değerlendirmeler yapılmıştır. Uluslararası finans literatürüne katkı
sağlamak amacı ile çalışmanın başından sonuna kadar büyük bir sorumluluk
ve özveride bulunularak önemli bulgular elde edilmiştir.
Doktora eğitimim boyunca her zaman bana destek olan başta anneme,
babama ve abime derin sevgi ve saygılarımı sunarım. Çalışmamın her
aşamasında engin bilgi ve tecrübeleriyle bana yol gösteren, zor zamanlarımda
benden yardımını esirgemeyen kıymetli hocam ve danışmanım Prof. Dr.
Seyhan TAŞ’a şükranlarımı sunarım. Tezimin her aşamasında kıymetli görüş
ve önerilerini benimle paylaşan değerli hocam Prof. Dr. İbrahim ÖRNEK’e
çok teşekkür ederim. Tez izleme komitelerinde sürekli kıymetli katkılar sunan
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa GÜNALAN’a ve tez jürimde yer alan değerli
hocalarım Prof. Dr. Haşim AKÇA ve Doç. Dr. Volkan YURDADOĞ’a
teşekkürlerimi arz ederim.
Doktora eğitimimin her aşamasında beni motive eden, kütüphanesi,
bilgi birikimi ve çok değerli zamanını daima paylaşan saygıdeğer hocam Prof.
Dr. Hüseyin AĞIR’a, manevi destekleriyle moral bulduğum, her an yanımda
olan kıymetli hocalarım Doç. Dr. Enver GÜNAY’a ve Dr. Öğr. Üyesi Ferid
ÖNDER’e teşekkürü bir borç bilirim. Doktora sürecimin başında tanıdığım ve
her zaman yol gösterici katkılar sunan değerli hocalarım Prof. Dr. M. Serdar
İSPİR’e, Prof. Dr. Şaban NAZLIOĞLU’na, Prof. Dr. Reşat CEYLAN’a, Prof.
Dr. M. Ensar YEŞİLYURT’a, Prof. Dr. İsmail ÇEVİŞ’e ve Doç. Dr. Cemil
ÇİFTÇİ’ye teşekkür ederim.
Son olarak tanıdığım günden bu yana her an yanımda olan, çıktığım bu
yolda birlikte yürüdüğüm ve motivasyon kaynağım olan çok kıymetli
arkadaşlarım Doç. Dr. Sena TÜRKMEN’e, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa
NAİMOĞLU’na, Dr. Burak UĞUR’a, Dr. Umut Demirtaş’a, Bilim Uzmanı
Hakan TOK’a, Fatih HANCI’ya ve adını sayamadığım tüm arkadaşlarıma
teşekkürlerimi sunarım.
Dr. Sefa ÖZBEK

D r . S e f a Ö Z B E K | II

SUNUŞ
Son dönem dünya ekonomisine damga vuran olgu dışa açıklıktır.
Finans ve ticari boyutuyla açıklık kur ve faiz riski üretmektedir. Ekonomi
yönetimleri bir yandan bu riskleri bertaraf etmek diğer yandan da istikrarı
sağlama çabası içerisindeler. Merkez bankaları bu yüzden fiyat istikrarı
yanında finansal (kur ve faiz) istikrara da odaklanmak zorunda kalmışlardır.
Malum olunduğu üzere sözü edilen makro büyüklükler uluslar arası finansta
parite koşullarının ana unsurlarıdır. Satın alma gücü paritesinden faiz
paritesine, Fisher etkisinden Taylor kuralı ve enflasyon hedeflemesine kadar
bir çok kavram bu kapsam içindedir. Genç araştırmacımızın doktora sonrası
hemen kaleme aldığı Kitap, bir yandan literatürde çok önemli yere sahip olan
parite koşullarına odaklanırken diğer taraftan da uluslar arası finansın temel
sorusu” ülke paralarının değerini belirleyen nedir? Sorusunun cevabına da ışık
tutmaya çalışmaktadır. Bu doğrultuda çalışmanın uygulama kısmında hem
gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler açısından parite koşulları test edilmiş
olup her iki grup ülke için Fisher etkisinin Türkiye, Hindistan, Brezilya,
Rusya, Polonya, Tayland ve Güney Afrika için Neo-Fisher etkisinin geçerli
olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.
Kapsamdaki zenginlik bir yana çalışma dikkatleri literatürdeki bu yeni
tartışmaya ve onun ekonomi politiğine çekmektedir. Küreselleşme sürecinin
ortodoks politik önermesi Fisher etkisinin işlerliği yönündedir. Daha açık
şekliyle, fiyatlar genel düzeyinden faize doğru olan geçiş özellikle uzun
dönemde faizden enflasyona doğru yön değiştirmektedir. Bir başka ifadeyle
faiz oranı düşürülürse fiyatlar genel düzeyi de kontrol altına alınabilir. Ön
görülen geçişi sağlayacak olan yatırım ve büyüme mekanizmasıdır. Ancak
literatürdeki çalışmalar bu önermenin gelişmiş ülkeler için geçerli
olabileceğini söylerken, elimizdeki çalışma kırılgan beşli ve Türkiye için
geçerliliği ortaya koymakta ve mali disiplini önşart haline getirmektedir.
Dolayısıyla, eser bir bilimsel çalışmadan beklenen teorik temel, dünya ve ülke
uygulaması ile alana ciddi katkı sunar niteliktedir.
Kitabın yazarı, araştırma görevliliğinin başından bu yana gerek insani
gerekse de bir akademik personel olarak, uyum, gayret, sorumluluk gibi
vasıflarını geliştirmesine yakından şahit olduğum ve danışmanlığını yürütmüş
olduğum henüz yolun başında olan meslektaşımdır. Bundan sonraki
çalışmalarının da tezi ve büyük bir akademik cesaret sergileyerek kaleme
aldığı bu eserdeki gibi iktisat bilimine katkılar sunacağı inancını taşıdığımı
belirtir “düzgün bir insan, düzgün bir akademisyen” kalarak başarılarının
devamını dilerim.
Prof. Dr. Seyhan TAŞ
KSÜ İİBF İktisat Bölümü
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1. GİRİŞ
Açık ekonomi koşullarında, ülkelerin makro ekonomik değişkenleri
arasındaki etkileşim artmaktadır. Bu etkileşim süreci dünya genelinde 1980’li
yıllar boyunca artarak devam etmiştir. İktisat yazınında enflasyon, faiz ve döviz
kuru ilişkisi, temel parite koşulları kapsamında incelenmektedir. Söz konusu
ilişkiler Fisher etkisi hipotezi, satın alma gücü paritesi hipotezi ve faiz paritesi
hipotezi kapsamında incelenmektedir. Son dönemlerde enflasyon ile faiz oranı
arasındaki ilişki konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. Bu durum ticari ve
finansal serbestleşme sürecinin arttığı, küreselleşmenin derinleştiği ve para
politikalarında bazı yeni uygulamaların geliştirilmesiyle ortaya çıkmıştır.
Enflasyonun, faizin sebebi olduğu genel kabul görmekle birlikte özellikle 2008
küresel krizinden sonra ABD, Japonya ve bazı Avrupa ülkelerinde Fisher etkisi
hipotezinin yanı sıra Neo-Fisher hipotezinin geçerliliğini savunan çalışmalar da
bulunmaktadır. Enflasyon ve faiz oranının uzun dönemde birlikte hareket
etmesinin yanında kısa dönemde, faiz oranının enflasyonun sebebi olduğu üzerine
kurulan Neo-Fisher hipotezi, son yıllarda sıkça tartışılmaktadır. Enflasyon ve faiz
oranı ilişkisi hakkında doğru bulguların elde edilmesi, enflasyonla mücadele eden
merkez bankalarına para politikası uygulamaları açısından ciddi avantajlar
sağlamaktadır. Bununla birlikte Fisher etkisinin geçerliliği, finansal piyasaların
etkinliği ve rasyonelliği açısından önem arz etmektedir. Dolayısıyla Fisher ve
Neo-Fisher etkisi hipotezlerinin geçerliliğinin sınanması hem gelişmiş hem de
gelişmekte olan ülke ekonomilerinde politika yapıcılar için önemli hale
gelmektedir.
Küreselleşme süreciyle birlikte birçok ülke hem mal ve hizmet piyasaları
hem de finansal piyasalar açısından ekonomik bütünleşme sürecine girmiştir.
Dünyada rezerv para özelliği gösteren dolar ve euro gibi para birimleriyle yapılan
işlemler, ülkelerin enflasyon oranları ile döviz kuru ilişkisinin önemini artırmıştır.
ABD, Japonya ve Almanya gibi gelişmiş ülkeler ile Türkiye, Rusya, Brezilya ve
Çin gibi gelişmekte olan açık ekonomiler için döviz kurunun ne olması gerektiği
konusu iktisadi faaliyetlerin etkinliği açısından önemlidir. Bretton Woods
sisteminin yıkılışından sonraki süreçte özellikle enerji fiyatlamalarında Amerikan
dolarının kullanılması, dünyada dolara olan bağımlılığın artmasına ve uluslararası
para sisteminin sorgulanmasına sebep olmuştur. 1980’li yıllardan sonra
küreselleşmenin artan ağırlığı, bilgi ve teknolojide ortaya çıkan yenilikler,
sermaye hareketliliğinin önündeki engellerin kaldırılması gibi gelişmeler,
özellikle küçük açık ekonomiler için bazı fırsatlar doğurmuştur. Küçük açık
ekonomiler, gelişmiş ülkelerden gelen kısa süreli sermaye akımları ile dış
açıklarını kapatmıştır. Ancak bu olumlu gelişme genel olarak sermaye çıkışları ile
ekonomik durgunluğa/krizlere sebep olabilmektedir. Küçük açık ekonomiler için
finansal piyasalarda yüksek sermaye çıkışları, reel sektörün güçlü yapıda olmasını
gerekli kılmaktadır. Diğer bir deyişle yüksek büyüme ve kalkınma seviyelerine
erişebilmek ve makroekonomik istikrarı sağlamak için, ihracatı artırmak
gerekmektedir. Bu durumun sürdürülebilirliği açısından döviz kurunun seyri
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önem kazanmaktadır. Son dönemde ABD ile Çin arasındaki anlaşmazlıkların
(ticaret savaşları) temel sebebi olarak Çin’in ulusal para birimini düşük değerli
tutması gösterilmektedir. Çin’in bu politikası; ihracatını artırmakta ve ABD ile
olan dış ticaretin fazla vermesine yol açmaktadır. ABD, Çin ile dış ticaret açığını
azaltmak için küresel kuruluşları da harekete geçirerek Çin hükümetini, yuanı
daha değerli yapmaya zorlamaktadır. Dolayısıyla hem gelişmiş hem de
gelişmekte olan ekonomiler için enflasyon ve döviz kuru ilişkisinin önemi
günümüzde de güncelliğini devam ettirmektedir. Bu açıdan, bazı varsayımları
eleştirilse de satın alma gücü paritesi hipotezinin geçerliliği önemini
korumaktadır. Reel döviz kurunun durağanlığı üzerine kurulan bu hipotez, bir
ülkede meydana gelen şokun döviz kuru üzerindeki etkisinin geçici olup
olmadığını ortaya koymaktadır. Reel döviz kurunun durağan olmaması diğer bir
deyişle şoklar/krizler karşısında kendi ortalamasına dönmemesi iktisadi birtakım
krizleri de beraberinde getirebilmektedir. Dolayısıyla satın alma gücü paritesi
hipotezinin seçilmiş gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için sınanması politika
yapıcılar için önem kazanmaktadır.
1970’li yıllarda gelişmiş ülkelere kıyasla gelişmekte olan ülkelerde
finansal sistemin derinleşmediği görülmektedir. McKinnon (1973) ve Shaw
(1973) bu durumun temel sebebini gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş ülkelere
göre tasarruf yetersizliğine ve piyasalardaki asimetrik bilgi sorununa
dayandırmaktadır. Bu durumda yatırımlar finanse edilememektedir.
Sürdürülebilir makro ekonomik dengenin sağlanması için reel sektörün gelişmesi,
ekonomik istikrarın sağlanması, finansal sistemin derinleşmesine öncelik
verilerek halkın tasarruf yapma alışkanlığının teşvik edilmesi gerekmektedir.
Böylece yatırımların önü açılarak, enflasyonist baskının düşürüleceği
öngörülmektedir. Tasarruf alışkanlığının kazanılabilmesi için cari tüketimi
erteleyerek pozitif reel faizin önemine dikkat çekilmektedir. Böylece, halkın
elinde tuttuğu paranın daha etkin bir şekilde değerlendirilmesine ikna olacağı ileri
sürülmektedir. Faiz oranlarının serbest bırakılmasıyla birlikte, artan finansal araç
çeşitliliği finansal piyasaların gelişmesine yol açmıştır. Özellikle faiz-kur
makasından faydalanmak isteyen sermaye sahipleri, sermayelerini faiz oranının
düşük olduğu yerden yüksek olduğu yere yönlendirmekte ve daha yüksek reel
kazanç elde etme fırsatı yakalamaktadır. Ancak gelişmekte olan ülkelerin
sermaye çekme yöntemi olarak sıklıkla uyguladığı düşük kur-yüksek faiz
politikası bazı krizleri de meydana getirebilmektedir. Kısa dönemli sermaye
hareketliliğinin meydana getirdiği krizler, ülkelerin ulusal paralarını devalüe
etmelerine neden olmakta ve ödemeler dengesi krizlerine yol açmaktadır.
Dolayısıyla faiz oranı ile döviz kuru ilişkisinin doğru bir şekilde ortaya koyulması
önemli hale gelmektedir. Bu etkileşimi ele alan birçok hipotez bulunmakla
birlikte, bu çalışmada güvencesiz faiz paritesi yaklaşımı tercih edilmiştir. En
genel anlamıyla güvencesiz faiz paritesi yaklaşımı, döviz kurlarında dengenin
oluşabilmesi için ülkeler arası faiz oranları farklılıklarının spot ve forward kurlar
arasındaki farka eşit olması durumunu ifade etmektedir. Diğer bir ifadeyle bu
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yaklaşıma göre düşük faizli ülke parasının yüksek faizli ülkenin parası karşısında,
faiz farklılığı oranı derecesinde prim yapmakta; yüksek faizli ülkenin parası ise
faiz oranı farklılığı kadar vadeli iskontoya uğramaktadır. Dolayısıyla, faiz paritesi
hipotezinin geçerliliğinin ortaya konulması politika yapıcılar açısından önemli
hale gelmektedir.
Enflasyon, faiz ve döviz kuru değişkenlerinin enflasyon-faiz, enflasyonkur ve faiz-kur ilişkileri şeklinde ayrı ayrı incelenmesi söz konusu değişkenler
arasında nasıl bir etkileşimin olduğunu net biçimde ortaya koymaktadır. Ayrıca
ilgili değişkenlerin birbirleriyle olan nedensellik ilişkisinin araştırılarak reel ve
finansal sektöre olan etkilerinin incelenmesi gerekmektedir. İstatistiki olarak
nedensellik, bir zaman serisi değişkeninin gelecekteki tahmini değerlerinin,
kendisinin veya ilişkili başka bir zaman serisi değişkeninin geçmiş dönem
değerlerinden etkilenerek elde edilmesidir. Dolayısıyla enflasyon, faiz ve döviz
kuru değişkenlerinin birçok belirleyicisinin olduğu göz önünde bulundurularak,
söz konusu üç değişkenin birbiriyle olan ilişkilerini tespit etmek için ilgili
hipotezlerin yanı sıra nedensellik ilişkilerinin de araştırılması önem taşımaktadır.
İktisat literatüründe enflasyon-faiz-kur ilişkileri uluslararası parite koşulları
kapsamında incelenmektedir. Bu koşullar temelinde enflasyon oranlarında
meydana gelen değişimlerin faiz oranındaki değişime, faiz oranındaki değişimin
ise kurdaki değişime eşit olacağı belirtilmektedir. Bu yaklaşımda enflasyon-kur
ilişkisi ile faiz-kur ilişkisinin birbirini tanımlayıcı nitelik taşıdığına işaret
edilmektedir. Ancak, bu yaklaşımın ilk boyutu olan enflasyon-kur ilişkisi klasik
mekanizma olarak kabul edilmekte ve uzun dönemli ilişkileri açıkladığı ileri
sürülmektedir. Bu durum satın alma gücü paritesi yaklaşımı hipotezi ile ele
alınmaktadır. Enflasyon ilişkilerinin benzeri olarak faiz oranının da döviz kuruna
etkileri bu bakış açısı ile değerlendirilmektedir. Bu mekanizma ise faiz paritesi
olarak tanımlanmakta ve uzun dönemli ilişkileri açıklamaktadır. Ancak
literatürdeki gelişmeler bağlamında faiz mekanizmasının bu düşünceden farklı
olarak uzun dönemden daha fazla kısa dönemde kur değişikliklerini açıklama
gücünün yüksek olduğu kabul edilmektedir.
Bu çalışmada 2002:Ç1-2019:Ç2 dönemi çeyreklik veriler aracılığıyla
seçilmiş gelişmiş (ABD, Norveç, Almanya, Danimarka, Kanada, İsveç, İngiltere,
Japonya, İsviçre, Avustralya, Yeni Zelanda ve İzlanda) ve gelişmekte olan (Şili,
Endonezya, Hindistan, Rusya, Güney Afrika, Türkiye, Brezilya, Çin, Polonya,
Malezya, Filipinler ve Tayland) ülke ekonomilerinde enflasyon-faiz-kur ilişkileri
araştırma konusu yapılmıştır. Çalışmada söz konusu değişkenler arasındaki
ilişkiler ikili biçimde ayrı ayrı incelenerek hipotezlerin (Fisher, Neo-Fisher, satın
alma gücü paritesi ve faiz paritesi) geçerli olup olmama durumlarına göre politika
önerileri sunulmaktadır. Ayrıca, nedensellik analizleri ile enflasyon-faiz-döviz
kuru ilişkisinin, söz konusu ülke gruplarında hangi yönlü olduğu ortaya
konmaktadır. Dolayısıyla, çalışmada ilgili makroekonomik değişkenlerin ilişkileri
hem Fisher, Neo-Fisher, satın alma gücü paritesi ve faiz paritesi hipotezleri
kapsamında hem de nedensellik analizi kapsamında ele alınarak bir bütün halinde
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ortaya konmaktadır. Böylece, bir ekonominin gerek reel gerek finansal
göstergeleri etkilemesi açısından büyük önem taşıyan enflasyon, faiz ve kur
dengesi etraflıca incelenmektedir. Diğer yandan ülke gruplarının, gelişmişlik
farkları nedeniyle ortaya çıkan farklı bulgular ile çeşitli politika önerileri üzerinde
durularak tartışmalar yapılmaktadır. Güncel veriler ve güncel ekonometrik
yöntemler aracılığıyla söz konusu ilişkiler ortaya konularak ilgili literatüre katkı
sunulmaya çalışılmaktadır.
İkinci ve üçüncü bölümlerde sırasıyla enflasyon-faiz oranı ilişkileri,
enflasyon-döviz kuru ilişkileri geniş biçimde incelenmektedir.
Dördüncü bölümde küreselleşme, uluslararası para sistemi ve sermaye
hareketliliği genel çerçevede ele alınarak, faiz oranı ve döviz kuru ilişkileri ilgili
teoriler yardımıyla açıklanmaktadır.
Beşinci bölümde seçilmiş gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomilerde
Fisher etkisi hipotezi, Neo-Fisher etkisi hipotezi, satın alma gücü paritesi hipotezi
ve güvencesiz faiz paritesi hipotezlerine ait ampirik literatüre ve ampirik
bulgulara yer verilmektedir. Ayrıca enflasyon, faiz ve döviz kuru ilişkilerini bir
bütün olarak incelemek amacıyla nedensellik testlerinden faydalanılmaktadır.
Altıncı ve son bölümde ise adı geçen hipotezlerden elde edilen bulgular ve
iktisat teorileri ışığında, ülke grupları ve özelde Türkiye için politika önerilerinde
bulunulmaktadır.
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2. ENFLASYON VE FAİZ ORANI İLİŞKİLERİ
Bir ekonomide sürdürülebilir büyüme ve kalkınmanın sağlanması,
temel makroekonomik göstergelerin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi,
ekonomide iç ve dış dengenin sağlanabilmesi için finansal piyasalar ile mal ve
hizmet piyasalarının uyum içinde hareket etmesi gerekmektedir. Piyasalarda
ekonomik istikrarın sağlanması için enflasyon ve faiz oranlarının birbirleriyle
uyum içinde olmaları gerekmektedir. Bu bölümde bir ekonomide temel
makroekonomik göstergelerden olan enflasyon ve faiz oranlarının birbirleriyle
ilişkileri incelenecektir.
2.1. Enflasyon-Faiz İlişkisinin Teorik Temelleri
Piyasa ekonomisinin en temel unsurlarından biri olan faiz, tüm
ekonomik karar birimleri ile yakından ilgilidir. Özellikle fiyat istikrarını
hedefleyen ekonomilerde enflasyon olgusu ile faiz oranları arasında yakın
ilişkiler bulunmaktadır. Enflasyon oranı ve faiz düzeyi arasındaki ilişkinin
yönü hakkında çeşitli tartışmalar olmasına rağmen, ilişkinin varlığı açısından
mutabakat bulunmaktadır.
Bu kısımda, enflasyon ve faiz oranı ilişkileri çeşitli teoriler
aracılığıyla açıklanacaktır.
2.1.1. Fisher Teorisi’nde Enflasyon ve Faiz Oranı İlişkisi
Piyasalarda genel olarak borç ve alacak sözleşmelerinin tümü nominal
faizlerle ifade edilmektedir. Ekonomik karar birimlerinin, elde edeceği gerçek
getiriyi hesaplayabilmesi için reel faizin ne olduğunu bilmesi gerekmektedir.
Dolayısıyla piyasada görülen nominal faiz oranları, ilgili dönemde beklenen
enflasyon oranından arındırılarak reel faizin bulunması gerekmektedir
(Seyidoğlu, 2013: 183-184). Reel faiz, tasarruf sahibinin elde ettiği gelirin ne
kadarını tüketeceği ve ne kadarını ödünç vererek servetini hangi oranda
artırabileceği konusunda fikir vermektedir. Reel faiz, iktisadi karar
birimlerinin fiyatlar, tasarruflar ve yatırımlar hakkındaki kararlarını etkileyen
önemli parametredir.
Ekonomik karar birimlerinin beklentileri reel faizlerin belirlenmesinde
önemli rol oynamaktadır. Bu konuda beklentilerin önemini ilk vurgulayan
iktisatçılar arasında I. Fisher bulunmaktadır. I. Fisher nominal faiz ve reel faiz
kavramlarının ayrımını, beklentileri (enflasyon beklentisi) vurgulayarak
yapmıştır. Reel faizin nasıl oluştuğu konusunda Fisher, temel iki faktöre
dikkat çekmektedir. Bunlar;
✓ Ekonomik karar birimlerinin, şimdiki ve gelecekteki tüketim
kararları konusundaki tercihlerini içermekte olup subjektif
niteliktedir.
Piyasadaki
faiz
oranları
yapılacak
tercihi
belirlemektedir. Yüksek faizin olduğu bir piyasa ortamında bireyler
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şimdiki tüketimlerinden, gelecekte daha fazla tüketim yapabilmek
adına vazgeçip, tasarruflarını artırmaktadır.
✓ Objektif nitelikte olan verimliliktir. Girişimcilerin elde ettikleri gelir
arttıkça diğer bir deyişle yaplan harcamaların üstünde bir getiri elde
ettikçe verimli yatırımlarda bulunacaklar ve fon taleplerini
artıracaklardır (Paya, 2007: 387-388).
Enflasyon-faiz oranı ilişkisinin incelenmesinde I. Fisher tarafından
ortaya atılan Fisher etkisi öncü çalışmalardandır. Yurtiçi Fisher Etkisi ve bu
etkinin dışa açık ülkelere uyarlanmasıyla elde edilen Genelleştirilmiş Fisher
Etkisi, enflasyon ve faiz oranları arasındaki ilişkileri inceleyen öncü çalışma
olarak görülmektedir. Sonrasında Satın Alma Gücü Paritesi ve
Genelleştirilmiş Fisher Etkisinin birlikte ele alınmasıyla ortaya çıkan
Uluslararası Fisher Etkisi olarak evrilen yaklaşım, altıncı bölümde geniş
biçimde ele alınacaktır.
I. Fisher tarafından 1930 yılında yayımlanan “The Theory of Interest”
adlı eserde faiz oranları ile enflasyon arasındaki ilişki, piyasa faizlerinin
beklenen enflasyon oranlarını içerdiği görüşünden yola çıkılarak
açıklanmıştır. Fisher tarafından ortaya atılan bu düşünce daha sonra “Fisher
Etkisi veya Fisher Paritesi” teorisinin temellerini oluşturmaktadır. Fisher
Etkisi’ne göre her ülkede piyasada gerçekleşen faiz oranı olan nominal faiz
oranı, getiri oranı olarak da adlandırılan reel faiz oranı ve enflasyon beklentisi
toplamından oluşmaktadır. Bu açıklamaya göre “Fisher Denklemi” (1)’de ki
gibi formüle edilmektedir:
𝑖𝐴 = 𝑟𝐴 + 𝜋𝐴𝑒

(1)

dir. (1) denkleminde;
✓ 𝑖𝐴 , A ülkesinin nominal faiz oranını
✓ 𝑟𝐴 , A ülkesinin reel faiz oranını
✓ 𝜋𝐴𝑒 , A ülkesinin beklenen enflasyon oranını
göstermektedir. (1) denkleminde ifade edilen Fisher denklemi herhangi bir
ülke için;
1 + 𝑖 = (1 + 𝑟)(1 + 𝜋)
1 + 𝑖 = 1 + 𝑟 + 𝜋 + 𝑟𝜋
𝑖 = 𝑟 + 𝜋 + 𝑟𝜋
biçimindedir. Ancak 𝑟𝜋 ifadesi oldukça küçük bir değere sahip olduğu için
ihmal edilmekte ve yaklaşık değeri alınmaktadır. (1)’de reel faiz oranı ile
beklenen enflasyon oranının toplamının nominal faiz oranına eşit olduğunu
ifade eden etkiye “Yurtiçi Fisher Etkisi” denilmektedir (Seyidoğlu, 2013: 183184). Yurtiçi Fisher Etkisi’ne örnek olarak, nominal faiz oranının %10 olduğu
ve enflasyon beklentisinin %6 olduğu bir ekonomi verilirse, bu durumda (1)
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denklemi gereği reel faiz oranının %4 olduğu sonucu elde edilmektedir. Eğer
herhangi bir nedenle, enflasyon beklentisi %6’dan %9 oranına yükselirse, reel
faiz oranının %1 düzeyine gerilediği görülmektedir. Açık ekonomilerde düşen
reel faiz seviyesi ile birlikte yurtiçinden sermaye çıkışı olmaması için nominal
faiz oranlarının artırılması gerekmektedir.
(1) denkleminin açık ekonomilere genişletilmesiyle elde edilen
denkleme “Genelleştirilmiş Fisher Denklemi” adı verilmektedir. Diğer bir
ifadeyle Fisher-Açık olarak da adlandırılan Genelleştirilmiş Fisher Etkisi,
Yurtiçi Fisher Etkisi’nin dışa açık piyasalara uygulanmış halidir. Söz konusu
hipotez, dışa açık iki ülke arasındaki nominal faiz oranları farkı ile ülkeler
arasındaki beklenen enflasyon oranları farkının eşit olduğunu ileri
sürmektedir. Bu hipotezin koşulu, A ve B ülkelerinin nominal faiz oranları ve
enflasyon beklentileri ışığında (2) eşitliğinde olduğu gibi ifade edilmektedir:
𝑖𝐴 − 𝑖𝐵 = 𝜋𝐴𝑒 − 𝜋𝐵𝑒

(2)

Genelleştirilmiş Fisher Etkisi hipotezini ifade eden (2) denklemi;
1 + 𝑖𝐴 1 + 𝜋𝐴𝑒
=
1 + 𝑖𝐵 1 + 𝜋𝐵𝑒
biçimindedir. Ancak yaklaşık olarak denk olan ve uygulamada pratik sonuçlar
elde etmeye yarayan (2) denklemi sıkça tercih edilmektedir. (2)’den yola
çıkılarak her bir ülke için farklı nominal faiz oranı elde edilmektedir. Bu
durum (3) ve (4)’de ifade edilmektedir:
𝑖𝐴 = 𝑟𝐴 + 𝜋𝐴𝑒
𝑖𝐵 = 𝑟𝐵 + 𝜋𝐵𝑒

(3)
(4)

(2)’de formüle edilen Genelleştirilmiş Fisher Etkisi, arbitraj
mekanizması yoluyla sağlanmaktadır. Çünkü reel getiriyi dikkate alan
uluslararası yatırımcılar, normal koşullarda bir ülkenin para piyasasına
yaptıkları yatırımlardan elde edecekleri reel faiz getirisini dikkate almaktadır.
Uluslararası yatırımcılar fonlarını, düşük reel getiri (düşük reel faiz) veren
ülkelerden, yüksek reel getiri (yüksek reel faiz) veren ülkelere doğru
taşımaktadır. Diğer koşullar sabitken (sermaye akımını engelleyen hükümet
müdahalesi vb durumlar mevcut olmadığı durumlarda) arbitraj mekanizması
yoluyla reel faizler tüm ülkelerde eşitlenir. Bu durumda (2) denklemi yani
Genelleştirilmiş Fisher Etkisi hipotezinin geçerliliği sağlanmış olur. Böylece
ülkeler arasındaki nominal faiz oranı farklılığı, ülkeler arasındaki beklenen
enflasyon oranı farklılığına eşit hale gelmektedir (Seyidoğlu, 2013: 185).
Türkiye ve ABD ekonomileri üzerinden Genelleştirilmiş Fisher Etkisi
hipotezini açıklamak gerekirse; ABD için enflasyon beklentisi %2, Türkiye
için enflasyon beklentisi %5 olsun. Diğer yandan ABD’de nominal faiz
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oranının %4 olduğu varsayılsın. Bu durumda, Genelleştirilmiş Fisher Etkisi
hiptezinin geçerliliğini ifade eden denklem (2) gereği Türkiye’de nominal faiz
oranının %7 seviyelerinde olması gerekmektedir. Böylece uluslararası
yatırımcı için hem ABD hem de Türkiye’den elde edeceği reel getiri %2
olacaktır. Eğer ABD’de nominal faiz oranları %4 yerine %5 olsa idi, denklem
(2) gereği reel getiri ABD lehine gerçekleşecek ve fonlar (herhangi bir
kısıtlama olmadığı durumda) Türkiye’den ABD’ye doğru hereket etmeye
başlayacaktır. Sermayenin bu değişimi arbitraj mekanizmasıyla her iki
ülkenin reel faiz oranları eşitleninceye kadar devam edecektir. Dolayısyla
𝑒
𝑒
𝑖𝑇𝑅 − 𝑖𝐴𝐵𝐷 = 𝜋 𝑇𝑅
− 𝜋𝐴𝐵𝐷

eşitliği gerçekleşecektir.
Denklemde (2) bulunan enflasyon beklentisi, sapmalı bir şekilde
hesaplanacağı için denklem genellikle rasyonel beklentileri içerecek şekilde
tekrar yazılmaktadır. Bu durumda (2) denkleminde beklenen enflasyon
teriminin yerine reel enflasyon haddiyle hata terimi eklenerek bu problem
giderilmektedir. Söz konusu düzenleme (5) denkleminde verilmiştir.
𝑖𝑡 = 𝑟𝑡 + 𝑟𝜋𝑡 + 𝜀𝑡

(5)

dir. Bu denklemde,
✓ 𝑟𝜋𝑡 , reel enflasyon oranı
✓ 𝜀𝑡 , hata terimini
göstermektedir. Rasyonel beklentiler kapsamında, reel enflasyon oranı ve hata
teriminin toplamı, beklenen enflasyon oranını vermektedir. Fisher hipotezi
temelde nominal faiz oranının reel faizlerden etkilenmeden enflasyon oranıyla
ilişki içinde olduğunu vurgulamaktadır. Fama (1975), bu çıkarıma uygun
olarak hata teriminin normal dağılıma sahip olduğu varsayımından hareket ile
Fisher hipotezinin regrese edilmiş halini (6) nolu denklemle ifade etmektedir:
𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑟𝜋𝑡 + 𝑣𝑡
𝑣𝑡 ~ iid (0, 𝜎 2 )

(6)
(7)

(7) nolu denklemde hata teriminin sıfır ortalamaya ve sabit varyansa sahip
özelliklerine sahip olduğu gösterilmektedir. (6) denklemine göre Fisher
hipotezinin geçerliğinin incelenmesi amacıyla oluşturulan sıfır hipotez ve
alternatif hipotez sırası ile aşağıda gösterildiği gibi kurulmaktadır:
✓ 𝐻0 : 𝛽1 = 1 ( Fisher hipotezi geçerlidir).
✓ 𝐻1 : 𝛽1 ≠ 1 (Fisher hipotezi geçerli değildir).
Eğer Fisher hipotezi geçerliyse başka bir ifadeyle nominal faiz oranı ve
enflasyon oranı arasında uzun dönemli ilişki mevcut ve 𝛽1 ≥ 1 ise tam Fisher
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etkisi, 𝛽1 < 1 ise zayıf Fisher etkisi olduğu söylenebilmektedir. Adı geçen
değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişki tespit edilememişse Fisher
etkisinin geçersiz olduğu söylenebilmektedir (Lebe ve Özalp, 2016: 98).
2.1.2. Neo-Fisherci Yaklaşımda Enflasyon-Faiz Oranı İlişkileri
1970’li yıllarda meydana gelen petrol şoku sonrası, negatif reel faizin
tasarrufları ve yatırımları artırmadığını öne sürenlerin sayısı hızla artmış ve
nihayetinde dünyanın birçok ülkesinde faizler serbest bırakılmıştır. Böylece
değer kaybeden ulusal parayı ellerinde bulunduran tasarruf sahipleri,
tasarruflarını farklı bir enstrüman aracılığıyla yani pozitif reel faiz getirisi
kazanmak amacıyla bankalarda tutmaya başlamıştır (Alkin, 2020).
Dolayısıyla bankaların da kredi hacimlerinin hızla arttığı görülmüştür. Diğer
taraftan 1980’li yıllarda meydana gelen bu gelişmelerin yanında
özelleştirmelerde de artışlar meydana gelmiştir. Böylece dünyada negatif reel
faizden pozitif reel faize geçiş akımı ve özelleştirme eğilimi başlamıştır.
Atılan bu adımlar finansal serbestliğin önünü açmakta ve özellikle gelişmekte
olan ülkelerde yüksek büyüme oranlarının yakalanmasına destek olmaktadır.
Söz konusu gelişmeleri izleyen yabancı sermaye akımları ile 1990 ortalarına
kadar özellikle gelişmekte olan ülkelerin genel olarak büyüyen bir ekonomiye
sahip olduğu görülmektedir. 1990’lı yılların ortalarından itibaren gelişmekte
olan ülkelerde meydana gelen yüksek enflasyon ve yüksek reel faiz ile
birlikte, ülkelerin makroekonomik göstergelerinde önemli sorunlar meydana
gelmiştir. Takip eden yıllarda Doğu-Asya krizi ile birlikte olumsuz ekonomik
tablo aşikar bir şekilde ortaya çıkmış; özellikle finansal serbestleşme ile
meydana gelen yüksek büyüme hızları, toplam talebi canlandırmıştır. Bu
duruma ABD’nin faiz artışına gitmesinin tetiklediği yabancı sermaye
çıkışlarının da eşlik etmesiyle krizler kaçınılmaz hale gelmiştir.
2000’li yıllara gelindiğinde, ABD’de Dot.com 1 krizinin yaşandığı
görülmektedir (Tekin, 2016: 194). Söz konusu krizin etkilerinden kurtulmak
amacıyla ABD Merkez Bankası (FED) ekonomik aktiviteleri canlandırmak
için faiz oranlarını düşürmüş, likitide artışını tercih etmiştir. Böylece kredi
maliyetleri azalmış, tüketim harcamaları artmış, konut satışlarında büyük
artışlar gözlenmiş ve bireysel tasarruflarda azalmalar meydana gelmiştir
(Uğur, 2015: 19). FED’in düşük faiz politikasının uzun sürmesi, kredi
patlamasına ve konut fiyatlarında aşırı artışlara sebep olmuştur. Diğer taraftan
bazı finansal kuruluşların daha çok kar güdüsüyle riskli varklıklara yaptıkları
yatırımlarda artışlar görülmüştür (Vural, 2013: 3). Bankalar ellerinde bulunan
bol likitideyi değerlendirmek amacıyla, eşik altı (subprime) olarak
adlandırılan ödeme gücü riskli kişilere ipotekli krediler vermiştir. Konut
1990’lı yılların ikinci yarısında teknoloji firmalarının hisselerinin olması gerekenin
ortalama %40 üzerine çıkması ile oluşan balonun 2001’de patlaması ile birlikte ABD
ekonomisinin resesyona uğradığı kriz.
1
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fiyatlarının düşmesi, faizlerin yükselmesi gibi nedenler özellikle ödeme gücü
riskli olan çok sayıda bireyin borç faizlerini ödeyemez hale gelmesine sebep
olmuştur. Sonuç olarak, 2008 yılında ABD’de Mortgage Krizi meydana
gelmiştir (Özatay, 2013: 119). ABD’de ortaya çıkan ve ekonomik entegrasyon
derecesine göre dünyanın birçok ülkesini etkileyen Mortgage Krizi’nden en az
hasar ile kurtulmak için birçok merkez bankası yine düşük faiz politikası
uygulamasını tercih etmiştir. Bu uygulamanın temel amacı, faizin düşük
olmasından dolayı ekonomik karar birimlerinin kredi kanalı aracılığıyla
yatırımlar yapması, toplam talebi canlandırmasıdır. Ancak hem Avrupa
Merkez Bankası (ECB) hem de FED faizleri çok düşük seviyelere indirmesine
rağmen, enflasyonun düşük seyretmesi iktisat literatüründe sıkça yer alan ve
birçok çalışmaya konu olan Fisher etkisinin tartışılmasına yol açmıştır. Fisher
etkisinin ileri sürdüğü enflasyonun, nominal faizlerin nedeni olduğu görüşü
ciddi biçimde sorgulanmaya başlamıştır (Tayyar, 2019: 307).
İlk olarak Yeni Zelanda’da ve sonrasında özellikle 2000’li yılların
başında birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede enflasyon hedeflemesi
rejimine geçilmiştir. Geleneksel merkez bankacılığında, nominal faiz oranları
ile enflasyon hedefinden sapmalar giderilmeye çalışılmaktadır. Kolay ve
anlaşılabilir mekanizmaya sahip bu uygulama, gerçekleşen enflasyonun
hedeflenen enflasyondan düşük seyrettiğinde faizlerin aşağıya çekilmesi;
gerçekleşen enflasyonun hedefi aşması durumunda ise faizlerin yükseltilmesi
şeklinde işlemektedir. Bu anlayışla, 2007-2009 döneminde meydana gelen
küresel krizin yol açtığı olumsuz etkilerden kurtulmak amacıyla birçok
merkez bankası düşük faiz politikası uygulamıştır. Toplam talebi
canlandırmak ile ılımlı enflasyon hedefine ulaşma amacı güden bu yaklaşım
sonunda enflasyonun artmadığı görülmüştür. Gerçekleşen enflasyon oranının
hedeflenen enflasyonun altında seyrettiği tespit edilmiştir. Diğer bir deyişle
geleneksel merkez bankacılığının söyleminin tersine düşük faiz politikası
düşük enflasyona sebep olmuştur. Böylece nominal enflasyon oranı ve faiz
oranı arasındaki pozitif ilişkinin, nedensellik açısından tekrar incelenmeye
alınması önemli hale gelmiştir. Bazı ampirik bulgular, söz konusu değişkenler
arasındaki ilişkinin, kısa vadeli nominal faiz oranından, enflasyon oranına
doğru bir nedensellik ilişkisinin varlığını göstermiştir. Dolayısıyla Fisher
teorisinin ortaya koyduğu nedensellik ilişkisinin aksini savunan bu sonuç,
Neo-Fisher etkisini ifade etmektedir. Neo-Fisher etkisinin varlığı ile ilgili
tartışmalar, Bullard (2015), Williamson (2016) ve Cochrane (2016)
çalışmalarında görülmektedir.
Neo-Fisher yaklaşımının temelinde, Fisher eşitliği bulunmaktadır. Yani,
𝑖 = 𝑟 + 𝜋𝑒
biçiminde ifade edilen, nominal faiz oranının, reel faiz oranı ve beklenen
enflasyonun toplamına eşit olduğunu ileri süren eşitlikten yola çıkılmaktadır
(Amano vd., 2016: 2). Bu ifadeye göre nominal faiz oranının borç veren
tasarruf sahiplerine iki tür tazminat ödemesi beklenmektedir. Birincisi,
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enflasyon beklentisine bağlı kalmak koşuluyla satın alma gücünün telafisi,
ikincisi ise tüketimden vazgeçmenin ödülü olarak verilen tazminattır. Uzun
vadede reel faizler:
✓
✓
✓
✓

Demografik unsurlar
Teknolojide meydana gelen gelişmeler
Ekonomik açıklık
Vergi çarpıklıkları

gibi parasal olmayan unsurlar tarafından belirlenmektedir. Dolayısıyla reel
faizlerin sabit olması diğer bir değişle kendi ortalaması etrafında dalgalanması
nominal faiz oranı ve enflasyon oranı arasında birebir ilişkiyi ifade etmektedir
(Uribe, 2017: 4-5). Yani enflasyon oranında meydana gelen %1’lik bir artış,
nominal faiz oranlarını aynı oranda artıracaktır. Söz konusu değişkenlerde
meydana gelen bire bir artışlar, tam Fisher etkisini ifade etmektedir. Eğer,
enflasyonda meydana gelen bir artışın nominal faiz oranı üzerinde bire bir
etkisi yok ise, bu etkiye zayıf Fisher etkisi denilmektedir.
Neo-Fisher etkisini, Fisher etkisinden ayrıştırmak amacıyla, nominal
faiz oranının enflasyon üzerindeki etkisini incelemek gerekmektedir. Yeni
Keynesci görüşler ışığında, Taylor kuralına bağlı olarak nominal faiz
oranlarında meydana gelen geçici bir artış, reel faiz oranını kısa vadede
artırarak toplam talebin ve enflasyonun azalmasına neden olmaktadır. Ancak
nominal faiz oranındaki kalıcı bir artışın ekonomik karar birimleri tarafından
algılanması ile enflasyonun uzun vadede artacağı sonucuna ulaşılmaktadır.
Elde edilen bu iki sonuç, nominal faiz oranındaki değişikliklerin enflasyon
üzerinde nasıl etki yapacağının Fisher etkisi çerçevesindeki analizidir. Bu
sonuçlara ek olarak, nominal faiz oranlarında kalıcı artışa, enflasyon oranının
hızlı ya da yavaş uyum sağlayıp sağlamadığı konusunda bir tahmin
bulunmamaktadır. Yeni Keynesci ekol tarafından bu boşluk doldurulmakta ve
kalıcı bir nominal faiz oranı artışının kısa vadede enflasyon beklentilerine
sebep olacağı ileri sürülmektedir. Diğer taraftan Neo-Fisher etkisi, nominal
faiz oranı üzerinde meydana gelen kalıcı artışın kısa vadede enflasyon
beklentilerine neden olduğunu savunmaktadır (Uribe, 2017: 2-3).
Neo-Fisher etkisinin anlaşılabilmesi adına Garin vd. (2018) tarafından,
reel faiz oranı ile nominal faiz oranı arasındaki etkileşimler incelenmiştir.
Ekonomik karar birimlerinin tam bilgiye sahip olduğu varsayımı ile gelecek
dönem enflasyonu doğru tahmin ettiği model çerçevesinde, nominal faizde
meydana gelen %1’lik kalıcı bir artışının ardından üretim düzeyi, işsizlik
oranı ve istihdam seviyesinin olumsuz etkilendiği görülmektedir. Reel faiz,
uzun dönemde nominal etmenlere bağlı olmamasına rağmen kısa vadede
birçok iktisatçı nominal bir şokun reel faiz üzerinde etkili olacağını ifade
etmektedir. Dolayısıyla reel faiz, söz konusu gelişmeden etkilenmektedir
(Garin vd., 2018: 244). Bu durumda kalıcı bir nominal faiz artışı ile reel faiz
oranında da kısa vadede artış yaşanmaktadır. Fakat nominal faiz oranındaki
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artış başlangıçta enflasyon üzerine aynı şekilde yansımamaktadır. Böylece
Neo-Fisher etkisi açısından kalıcı nominal faiz artışının, reel faiz oranını aynı
oranda kendi ortalamasının üzerine yükseltmesi ve zamanla kendi
ortalamasına dönmesi, enflasyonun zamanla artmasına sebep olmaktadır
(Eryılmaz, 2015: 554). Bu durum Şekil 2.1.’de gösterilmektedir.

Şekil 2.1. Neo-Fisher Etkisi Çerçevesinde Nominal Faiz Oranınındaki Kalıcı
Artışın Etkileri (Williamson, 2016: 8)
Şekil 2.1.’de; R nominal faiz oranını, r reel faiz oranını ve 𝜋 enflasyon
oranını ifade etmektedir. Şekil 2.1.’e göre; nominal faiz oranı arttığı zaman
öncelikle reel faiz oranı birebir artış göstermeketdir. Uzun dönemde reel faiz
oranının doğal düzeyine geri dönmesi ile enflasyon oranı artmaya
başlamaktadır. Uzun dönemde nominal faiz oranı ve enflasyon birebir
yükselmektedir. Neo-Fisher etkisi ile ilgili çeşitli modeller kullanılarak
yapılan çalışmalar söz konusu bu durumu desteklemektedir. Belaygorod ve
Dueker (2009), Yeni Keynesci anlayışa uygun dinamik olasılıksal denge
modellerini (DSGE) ortaya koymuşlardır. Bu modelin sonuçlarına göre;
nominal faiz oranları arttığı durumda enflasyon da artacaktır. Söz konusu bu
çalışmaya paralel olarak Castelnuovo ve Surico (2010), çeşitli kısıtlamalar
altında yapısal vektör otoregresif (VARs) modellemeler ile nominal faiz
oranlarından enflasyona doğru nedenselliğin bulunduğu doğrulamaktadır.
Schmitt-Grohe ve Uribe (2014 ve 2017) esnek veya katı fiyatlara sahip
standart dinamik optimizasyon modelleri kapsamında Neo-Fisher etkisinin
geçerli olduğu sonucu elde edilmiştir. Özellikle nominal faiz oranındaki kalıcı
ve inandırıcı bir artışın enflasyonist beklentilerde ani artışlara sebep olduğu
belirtilmektedir. Cochrane (2017), nominal faiz oranını daha yüksek bir
seviyeye sabitleyen bir politikanın mali rejim ile ilgili standart olmayan
varsayımlar yapılmadığı taktirde kısa vadeli enflasyon oranlarında artışa yol
açacağını ifade etmektedir (Eryılmaz ve Eryılmaz, 2011: 53). Ayrıca
Kocherlakota (2010) gözlemlerinde düşük gecelik faiz oranlarının düşük
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düzeyli deflasyona neden olduğunu savunmaktadır. Crowder (2015), ABD
ekonomisi için yapmış olduğu analizde 2008-2014 yıllarına ait Neo-Fisher
etkisinin varlığını tespit etmiştir.
Neo-Fisher etkisiyle ilgili çalışmalarda genellikle Yeni Keynesci
modellemelerin geçerli olduğu görülmektedir. Eşanlı dinamik genel denge
olarak ifade edilen bu modellemeler, üç ayak üzerine kurulmuştur. Bunlar;
AD-IS eşitliği, AS-Yeni Keynesyen Phillips eğrisi ve Taylor kuralı temelinde
değerlendirilen para politikası kuralıdır (Crowder, 2015). Bu para politikası
kuralı,
𝑖𝑡 = 𝛾0 + 𝛾𝜋 ( 𝜋𝑡 − 𝜋 ∗ ) + 𝜀𝑡

(1)

biçimindedir. (1) eşitliğinde, nominal faiz oranı 𝑖𝑡 , cari enflasyon oranı 𝜋𝑡 ;
merkez bankası tarafından hedeflenen enflasyon 𝜋 ∗ ile gösterilmektedir.
Ayrıca 𝛾𝜋 parametresi enflasyon açığına merkez bankası tarafından verilen
tepki, 𝜀𝑡 ise hedeflenen para politikası dışında gerçekleşen ve nominal faiz
oranına etki eden katsayıyı ifade etmektedir. (1) denkleminde,
✓ 𝜀𝑡 > 0 olması durumunda, para otoritelerinin nominal faiz oranını,
para politikası kuralından daha yüksek olarak belirlediği
anlaşılmaktadır.
✓ 𝛾𝜋 > 1 olması durumunda, para otoritelerinin enflasyona karşı
agresif tavırlı olduğunu göstermektedir. Bu yaklaşım enflasyon
oranından daha yüksek seviyede bir nominal faiz haddinin
belirleneceğini ifade eden Taylor kuralına denk gelmektedir.
✓ 𝛾𝜋 < 1 olması durumunda, para otoritelerinin enflasyona karşı esnek
olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda enflasyon beklentisi riskli
boyutlara ulaşabilmektedir. Diğer taraftan kısa vadede enflasyonun
izlediği seyir, Neo-Fisher etkisinin geçerliliğini ortaya koymaktadır.
Fakat para politikasının bu yaklaşımının yanında Neo-Fisher
dengesinin kurulabilmesi için mali kuralların da ortaya konması
gerekmektedir (Amano vd., 2016: 3-4).
Taylor kuralının özünde enflasyondan, nominal faiz oranlarına doğru
bir nedensellik ilişkisinin mevcut olduğu fikri bulunmaktadır. Enflasyondaki
%1’lik bir artış, nominal faiz oranları tarafından %1’den daha fazla bir artışla
karşılık bulması şeklinde sonuçlanan kurala Taylor kuralı adı verilmektedir.
Neo-Fisher etkisinin mevcut olduğu durumda ise Taylor kuralının
uygulanamadığı görülmektedir. Çünkü nominal faiz oranının sıfırın altında
(negatif) olduğu durumlarda, ekonomik karar birimlerinin faizler sıfır olana
kadar ellerinde nakit tutacakları için Taylor kuralının geçersiz olacağı ifade
edilmektedir (Eryılmaz ve Eryılmaz, 2015: 601). Böylece para otoriteleri
enflasyon oranınındaki her düşüşte, aşamalı olarak nominal faiz oranını
düşürmektedir. Ancak birçok farklı sebeple gelişebilecek olan sıfır nominal
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faiz durumunda enflasyonu artırabilecek bir yol olmadığı için para otoriteleri
düşük enflasyon tuzağına girmektedir (Williamson, 2016: 8). Böylece Taylor
kuralı geçerliliğini yitirmektedir. Son 10 yılda Danimarka, İngiltere, İsviçre,
İsveç ve Avrupa merkez bankaları bu durumu yaşamaktadır. Fakat düşük
enflasyon tuzağında 1995 yılından bu yana maruz kalan Japonya merkez
bankası en temel örnektir. Japonya’da hedeflenen enflasyon %2 olmasına
rağmen yaklaşık 30 yıldır hem enflasyon oranı hem de nominal faiz oranı sıfır
dolaylarında seyretmektedir. Nominal faiz oranının kalıcı bir şekilde sıfır
seviyelerinde olduğu bu duruma kelime anlamı olarak kalıcı sıfır anlamına da
gelen “permazero etkisi” adı verilmektedir (Bullard, 2015). Bu etkiye göre
para otoritelerinin uyguladığı faiz politikası, enflasyon ve çıktı üzerinde etki
yaratmaktadır. Düşük seviyede seçilen nominal faiz oranı, enflasyonu aşağı
yönlü baskılamaktadır. Bu durumun kalıcı hale gelmesi ile permazero etkisi
ortaya çıkmaktadır. G-7 ülkeleri bu etki bağlamında ele alındığında,
hedeflenen enflasyona ulaşamadıkları görülmektedir. Benhabib vd. (2001)
çalışmalarında permazero etkisi altında kalan diğer bir deyişle sıfır ortalamaya
sahip nominal faiz oranı ve enflasyon oranının olduğu ülke/ülkelerde bu
dengeden sıyrılmanın kolay olmadığını ifade etmektedir.
Geleneksel para politkası kuralları ile düşük enflasyon tuzağına
yakalanan ülkeler genellikle geleneksel olmayan para politikalarına
başvurmaktadır. Neo-Fisherci görüşlere göre yapılması gereken öncelikle
Taylor kuralı uygulamasına son vermektir (Williamson, 2016: 9). Ek olarak
politika yapıcıların fiyat üzerindeki etkisi içselleştirilmelidir (Eryılmaz ve
Mercan, 2015: 11). Mali otorite bu içselleştirmede fiyatları baz alarak denk
bütçenin sağlanmasını ve reel borcun değerini yönetebilmek için enflasyonu
aktif olarak kullanması gerekmektedir. Böylece maliye politikası, geleneksel
olmayan rollerin etkisinde kalmaktadır. Fakat hükümetin enflasyonu gerçek
borç yönetiminde aktif olarak kullanması, merkez bankası ve hükümet
arasındaki ilişkinin yoğunlaşması anlamına gelmekte ve böylece merkez
bankalarının bağımsızlığı tartışmalı hale gelebilmektedir (Amano vd., 2016:
5-6; Eryılmaz ve Murat, 2016).
Gelişmekte olan ülkelerde Neo-Fisherci yaklaşımlar çerçevesinde,
enflasyonu kontrol etmek için nominal faiz oranı aracını kullanmanın bazı
şartları bulunmaktadır (Cochrane, 2016; Cochrane, 2017);
✓ Neo-Fisher yaklaşımlarının temelinde para ve mali otoritelerin
uyumlu olması gerekmektedir. Dolayısıyla disipline edilmiş bir mali
ortamın sağlanması önemli görülmektedir. Fakat politik konjonktür
teorileri gereği bu disiplin özellikle seçim dönemlerinde seçmen ve
politikacıların tutum ve davranışlarından dolayı pek mümkün
görülmemektedir. Bu durumun gelişmiş ülkelerden çok gelişmekte
olan ülkelerde olduğu da ayrıca belirtilmektedir.
✓ Gelişmekte olan ülkelerde enflasyon oranlarındaki değişmeler, çok
çeşitli nedenlere dayanmaktadır. İstikrarsız yabancı sermayenin
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varlığı, yüksek değişim oranına sahip rezerv yapısı ve dışa
bağımlılık gibi etmenlerin tetiklediği döviz kuru dalgalanmaları, faiz
oranları ile enflasyonu kontrol altına almayı zorlaştırmaktadır.
Dolayısıyla gelişmekte olan ülkelerde Neo-Fisher etkisinin
görülebilmesi için bu negatif göstergelerin önüne geçilmesi
gerekmektedir.
✓ Söz konusu etkinin ortaya çıkması için merkez bankasının
kredilebilitesinin yüksek olması gerekmektedir. Kredibilitesi yüksek
olan merkez bankaları, ekonomik karar birimlerince güven
kazanmakta ve nominal faiz oranı aracı, enflasyonu kontrol etmek
amacıyla etkin bir şekilde kullanılabilmektedir.
2.1.3. Keynesci Analizde Enflasyon ve Faiz İlişkileri
Klasik iktisatçıların temel görüşlerinden birisi olan dikotomi, parayı
sadece değişim aracı olarak tanımlamaktadır. Ekonomide sürekli tam
istihdamın olduğu varsayımını öne süren Say Yasası gereği, paranın fiyatlar
genel seviyesini belirlediği ileri sürülmektedir. Bu görüşe göre faiz reel bir
değişkendir ve dikotomi görüşü gereği paranın faiz oranı üzerinde etkinliği
bulunmamaktadır. Yatırım talebi ile tasarruf arzının sermaye piyasalarında
biraraya gelmesiyle faiz oranları oluşmaktadır. Klasiklere ait bu görüşlere
karşılık olarak J. M. Keynes tarafından, “İstihdam, Faiz ve Paranın Genel
Teorisi” adlı eserde, ekonomik ilişkilerde Klasikler’de olduğu gibi paranın
sadece bir değişim aracı olmadığı ve ekonomik ilişkilerde paranın önemli
olduğu vurgulanmıştır. Para arzı ve para talebi ile faiz oranının belirlendiğini
ileri süren Keynesci görüş, para miktarındaki değişimlerin faiz oranlarını
etkileyerek yatırımları ve dolayısıyla toplam talebi etkileyebileceğini
savunmaktadır (Aydın, 2015: 208). Sonuç olarak Keynesci görüş Klasiklerin
aksine paranın faiz kanalı ile reel değişkenleri etkilediğini ve klasik
dikotominin geçerli olmadığını ileri sürmektedir.
Keynescilere göre iktisadi faaliyetlerde tüketim fonksiyonu önemli rol
oynamaktadır. Tüketim (𝐶) ve yatırım (𝐼) harcamalarının oluşturduğu toplam
harcamalar, toplam gelirleri (𝑌) oluşturmaktadır. Dolayısıyla 𝑌 = 𝐶 + 𝐼
eşitliği elde edilmektedir. Diğer yandan toplam gelirin tüketim ve tasarrufa
(𝑆) ayrıldığı göz önüne alındığında, 𝐼 = 𝑆 eşitliği ortaya çıkmaktadır. Yani
hem gelir yönünden hem de harcama yönünden milli gelirin eşitliğinden yola
çıkılarak yatırım harcamaları ile gelirin tüketilmeyen kısmı olan tasarrufların
birbirine eşit olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Keynescilere göre son eşitliğin
yatırım harcamaları lehine bozulduğu durumda yani 𝐼 > 𝑆 olduğu durumda,
enflasyon oluşmaktadır. Bu sonuç, para piyasasından bağımsız olarak sadece
mal piyasasında gözlenen durumdur (Dornbusch ve Startz, 2016: 204-205).
𝑌 = 𝐶 + 𝑆 eşitliği göz önüne alındığında, gelir düzeyindeki artışlar
tüketim harcamalarından daha çok tasarruflara yönelmektedir. Bu görüşü
benimseyen Keynescilere göre tasarrufa yönelen bireyler, bu tasarruflarını
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para olarak tutmakta ya da kar getirisi olan farklı varlıklara
yönlendirmektedir. Nakit olarak tutulan tasarruflar, bireylerin faiz getirisinden
yoksun olacakları anlamına gelmektedir. Keynes, bireylerin üç farklı amaçla
para talep ettiğini ifade etmektedir. Bunlar:
✓ İşlem amacıyla para talebi
✓ İhtiyat güdüsüyle para talebi
✓ Spekülatif amaçlı para talebi
dir. İşlem amaçlı ve ihtiyat amaçlı para talebi, gelirin bir fonksiyonu iken;
spekülatif amaçlı para telebi ise faiz oranının bir fonksiyonudur (Mucuk,
2017: 117-118). Çünkü spekülatif amaçlı para talebinde bulunan bireyler, faiz
kazancından yararlanarak daha çok para kazabilme amacını gütmektedir.
Fisher hipotezi kapsamında bahsedildiği üzere Klasik iktisatçılar, enflasyon
beklentisi ve reel faiz oranının toplamının nominal faiz oranına eşit olduğunu
savunmaktadır. Böylece, para politikalarının reel faiz oranları üzerinde etkin
olmadığı, söz konusu politikaların sadece nominal faiz oranlarını etkilediği
savunulmaktadır. Dolayısıyla bu görüşe göre maliye politikaları aracılığıyla
reel faiz üzerinde etkili olunmaktadır. Klasiklerin reel faiz oranının para
politikasından etkilenmeyeceği görüşünün aksine Keynesciler, bu etkinin
gerçekleşebileceğini ileri sürmektedir. Örneğin: devlet tarafından emisyonun
artırılması, beklenen enflasyonu yukarı yönlü artıracaktır. Artan enflasyon
beklentisi, nominal faiz oranı üzerinde baskı oluşturmakta ve artışa sebep
olmaktadır. Faiz oranı artışı ile toplam para talebi düşüşü, daha düşük reel faiz
oranı ve daha fazla üretimin meydana gelmesine neden olmaktadır. Keynesci
teorisyenler tarafından savunulan bu görüş, paranın reel faizi etkileme gücüyle
beraber, ekonomik faaliyetler üzerinde etkisinin olduğunu da göstermektedir.
Oysa Klasikler, para arzı artışlarının enflasyona sebep olan en önemli faktör
olduğunu ileri sürerken, Keynesci iktisatçılar parasal genişlemenin milli geliri
artırıcı etki oluşturacağını ortaya koymaktadır.
Keynesci yaklaşımda, gelecekle ilgili iktisadi beklentileri değiştirmeyen
para arzındaki artış (dışşal artış), likitide tercih eğrisi üzerinde bir değişikliğe
sebep olmamaktadır. Buna karşın beklentilerin değişmesine yol açan dışsal
para arzı artışları, likitide tercih eğrisinin kaymasına sebep olabilmektedir.
Merkez bankaları, likitide tercih eğrisindeki etkiye bağlı olarak bir takım
araçlar (açık piyasa işlemleri gibi) ile piyasadaki likitide kontrolünü
sağlayabilmektedir. Merkez bankalarının bu müdahaleleri, gelecekle ilgili
beklentileri değiştirebilmektedir. Bu değişiklikler merkez bankalarının
müdahalesinin yanında diğer ekonomik ve politik gelişmelere de bağlıdır.
Para otoritelerinin söz konusu müdahaleleri ile hareket eden likitide tercih
eğrisi, faiz oranı üzerinde değişmelere yol açmaktadır. Böylece Keynescilere
göre, para politikası değişiklikleri, başlangıçta gelecekle ilgili beklentileri
(fiyat) ve faiz oranları üzerinde etkin olmakta, dolayısıyla yatırımlar ve milli
gelir üzerinde değişmelere sebep olmaktadır.
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Sermayenin önünde bir engelin olmadığı gelişmiş ekonomilerde,
bireyler tasarruflarını para olarak tutmaktan çok, faiz getirisi elde edeceği
varlıkları tercih etmektedir. Çünkü bireyler geleceğe yönelik belirsizlik
durumlarında meydana gelecek olumsuz durumları, faiz geliri ile dengelemek
istemektedir. Varlıklarını nakit olarak tutan bireyler, gelecekte meydana
gelebilecek olumsuz ekonomik koşullarda faiz geliri elde edenlere göre daha
büyük bir bedel ödemek zorunda kalabilmektedir. Ekonomide yüksek faizin
olduğu durumda, elde para tutmanın maliyeti yüksek olmaktadır. Menkul
kıymet fiyatları ile faizler arasında ters bir ilişki olduğu için bireyler,
tasarruflarını fiyatları düşen menkul kıymetlere doğru aktarmaktadır. Tersi
durumda ise yani faizlerin düştüğü bir ekonomide bireyler, tasarruflarını nakit
para olarak tutmayı tercih edip, fiyatları yüksek olan menkul kıymetleri tercih
etmekten kaçınmaktadır. Sonuç olarak, para talebi ile faiz oranı arasında ters
ilişki (para arzı dışsal iken) bulunmaktadır (Lawrence vd., 2009). Bu durum
Şekil 2.2.’de gösterilmektedir.

Şekil 2.2. Keynesci Analizde Faiz oranı ile Para Talebi İlişkisi
Likitide tercihi doğrusu, Şekil 2.2.’de gösterildiği gibi negatif eğimlidir.
Bu durumun sebebi para arzı dışsal iken faiz oranı ile para talebi arasındaki
ilişkinin negatif olmasıdır. Para arzının artırıldığı durumda, denge faiz oranı
düşerek para talebinin artmasına yol açmaktadır. Tersine, dışsal olarak
belirlenen para arzı azaldığı zaman faiz oranı yükselmekte ve para talebi
azalmaktadır.
Faiz oranlarının minimum olduğu durumda, menkul kıymetlerin
fiyatları maksimumdur. Dolayısıyla ekonomik karar birimleri menkul
kıymetlere yatırım yapmak yerine tasarruflarını nakit para olarak tutmaktadır.
Çünkü faiz oranlarının düşeceği minumum bir seviye vardır ve bu seviyeden
sonra faiz hadlerinin yükselmesi genel bir beklentidir. Artan faiz oranları
menkul kıymet fiyatlarını düşürmektedir. Faiz oranlarının minumum, menkul
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kıymet fiyatlarının maksimum olduğu Keynesci durumda, spekülatif amaçlı
para talebinin faize olan duyarlılığı sonsuza doğru artmaktadır. Ekonomide bu
duruma likitide tuzağı adı verilmektedir. Söz konusu durum Şekil 2.3.’te
gösterilmektedir.

Şekil 2.3. Likitide Tuzağı (Eruygur, 2010).
Şekil 2.3.’te farklı faiz oranlarındaki para taleplerinin toplulaştırılmasıyla likidite eğrisi (LT) elde edilmektedir. Faiz oranı, para arzı ile para
talebinin kesişim noktasında oluşmaktadır (Altunöz, 2018: 698). Para arzı
arttıkça Şekil 2.3.’e göre faiz oranı düşmektedir. Bununla birlikte belli bir
seviyeden sonra LT eğrisi x eksenine paralel olduğundan faiz oranı daha fazla
düşmemektedir. Dolayısıyla likitide tuzağının olduğu ekonomide para
politikası etkinliğini kaybetmektedir. Bu duruma örnek olarak Büyük
Buhran’ın yaşandığı 1929’lu yıllar ve 1990 sonrası Japon ekonomisi bu
duruma örnek gösterilebilir. 1990’lı yıllarda likitede tuzağı durumunda olan
Japon ekonomisinde, Japonya Merkez Bankası para politikası ile çözüm
aramıştır. Bankanın genişletici para politikası uygulanarak faiz hadlerini çok
düşük seviyelere çekmesine rağmen ekonomideki durgunluk giderilememiştir.
Ekonomide oluşan deflasyon sebebiyle, bireyler gelecekte mal ve hizmet
fiyatlarının daha düşük olacağı beklentisine girmiş ve deflasyon daha da
derinleşmiştir (Eğilmez, 2012). Bu durum, nominal faiz oranlarının daha da
aşağıya çekilmesine yol açmıştır. 1991’de %8.3 olan nominal faizler, 2000’li
yıllara gelindiğinde %0 düzeyine gerilemiştir. Fakat faizlerin bu kadar düşük
seyretmesi ekonomide canlılığı artıramamıştır.
Bir ekonomide gelir ve faiz haddi ikililerinin ilişkisinin nasıl olduğunu,
diğer bir deyişle gerçekleştirilen üretim ile faiz haddi arasındaki bağı
açıklayan yaklaşımlardan birisi de IS-LM yaklaşımıdır. IS ile mal
piyasasındaki işleyiş, LM ile para ve tahvil piyasasındaki mekanizma ifade
edilmektedir. IS ve LM eğrilerinin kesiştiği noktada ise mal ve para piyasası
dengesi (Şekil 2.4., E noktası) meydana gelmektedir. Bu model S. J. Hicks
tarafından 1937 yılında Keynes’in “Genel Teori” eserinde ileri sürdüğü
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analizlerden elde edilmiştir. Modelde Genel Teori’de geçen, fiyatların aşağı
yönlü yapışkan olduğu varsayımı kabul edilmiştir. Ayrıca sabit fiyatlar
aksiyomu altında faiz oranı (i) ve gelir (Y) ikilisinin ilişkisi üzerinde
durulmuştur. Modelde IS eğrisi, mal piyasasında dengeyi oluşturan faiz oranı
ve gelir düzeyi ikililerinin geometrik yeri olarak tanımlanmaktadır. Belli bir
fiyat düzeyinde, artan faiz oranları toplam harcama ve ihracat miktarını
azaltacağı için faiz oranı ile üretim düzeyi arasında ters yönlü bir ilişki
bulunmaktadır. Dolayısıyla piyasanın arz-talep yönüyle dengeye gelerek
temizlendiği faiz oranı ve gelir düzeyi arasında da ters yönlü bir ilişkinin
varlığı elde edilmektedir. Diğer yandan modelde LM eğrisi ile veri para
arzında, para ve tahvil piyasının dengede olduğu faiz oranı ve gelir düzeyi
ikililerinin geometrik yeri kastedilmektedir. Para piyasasındaki mekanizmada,
faiz oranlarının artmasıyla azalan para talebi, gelir düzeyinin artmasıyla artışa
geçmektedir. Diğer yandan likitide tercihi, para otoritelerinin dışsal olarak
belirlendiği para arzından da etkilenmektedir. Herhangi bir ülke
ekonomisinde, mal ve para piyasasında oluşan faiz oranlarında farklılık
olması beklenmemektedir. Hem mal hem de para piyasasında dengeyi
sağlayacak bir faiz oranına ihtiyaç duyulmaktadır. Dolayısıyla yukarıda ifade
edildiği üzere, IS-LM eğrilerinin kesiştiği noktada yatırım-tasarruf denkliği
(IS) ve para arzı-para talebi denkliğinin (LM) sağlandığı, faiz oranı (i), gelir
düzeyi (Y) belirlenmektedir. IS ve LM eğrileri sırasıyla mal ve para
piyasalarında meydan gelen gelişmelere göre sağa veya sola hareket
edebilmektedir (Romer, 2000: 150-151).

Şekil 2.4. Mal ve Para Piyasaların Eşanlı Denge Durumu (Yıldırım, 2019)
Keynesci görüşe göre, ekonomide tam istihdam geçerli olmadığı için
para talebinin faize olan duyarlılığı yüksektir. Dolayısıyla LM eğrisi daha
yatıktır. Diğer yandan faiz esnekliği düşük olan IS eğrisinin göreceli olarak
daha dik olduğu düşünülmektedir. Bu görüşlerden dolayı Keynesci analizde
maliye politikalarının toplam talep üzerinde etkisi daha yüksektir. Dolayısıyla
Keynesci görüşe göre maliye politikaları para politikalarına göre daha
etkindir. Ancak bu sonuç para politikasının etkinsiz olduğu anlamına
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gelmemektedir (Özatay, 2011: 182-184). Keynesciler, ekonomilerde var olan
deflasyon ve işsizlik sorununun çözümü için, ekonomiye devletin aktif olarak
müdahale etmesi gerektiğini savunmaktadır. Diğer yandan istikrar sağlayıcı
politikalar (vergi düzenlemeleri, gelir transferi gibi) kullanılmasını önerirler.
Ekonomide tam istihdamın olmadığını kabul eden ve aktif politikalarla
ekonomide tam istihdam düzeyine erişmeyi amaçlayan bu uygulamalar, devlet
harcamalarını artırmaktadır. Ayrıca özel sektörden tahsil edilen vergi
gelirlerinde de azalmalar meydana gelmektedir. Dolayısıyla devlet bütçesi
açık vermekte ve enflasyon artmaktadır. Fakat enflasyon artarken tam
istihdam sağlanmakta, enflasyon düşerken istihdam azalmaktadır (Bayrak ve
Kanca, 2013: 98). Artan enflasyon, fiyat yanılsamasına düşen işçilerin
istihdama katılmalarına neden olmaktadır. Bu durumda devlet istediği
enflasyon-işsizlik bileşimini uygulayabilmektedir
J. M. Keynes’in “Genel Teori” eserinde enflasyon ile ilgili görüşlere
yer verilmiş fakat geniş bir inceleme yapılmamıştır. Mal piyasasındaki talep
fazlasıyla açıklanan enflasyon, aslında para piyasasındaki artışlar ile birlikte
faiz kanalı aracılığıyla mal piyasasında enflasyona neden olmaktadır. Diğer
yandan para piyasalarında para arz ve talebine göre belirlenen faiz oranındaki
değişiklikler yatırım kanalından toplam talep üzerinde etkili olmaktadır. Yani
enflasyon ilk olarak mal piyasındaki talep fazlalığı olarak görülmesine
rağmen para piyasasındaki artışlara da dolaylı kanallarla bağlıdır. Ancak
Keynesci analizlerde, para arzındaki artışların Klasik miktar teorisinde ifade
edildiği üzere nominal faiz oranlarını ve fiyatlar genel düzeyini artırması
sadece tam istihdama yakın seviyelerde mümkündür. Atıl kapasitelerde para
arzı artışı, faiz oranlarını ve fiyatları çok daha az artıracaktır (Cengiz, 2008:
116-117). Hatta fiyatların ve ücretlerin yapıkanlığı varsayımından dolayı tam
istihdama yakın düzeylerde bile faiz ve enflasyon artışları daha düşük
düzeyde gerçekleşmektedir.
Keynesciler aktif politikaları savunurken temel amaçları atıl kapasitede
olan istihdamı tam istihdama yaklaştırmaktır. Keynesci analizlerde parasal
genişlemelerle yatırımların maliyetinin ve enflasyonun düşürülmesi ikincil
hedeflerdendir. Birçok kapitalist ülkenin işsizlik ve depresyon içerisinde
olduğu bir dönemde yaşayan Keynes’in tam istihdama önem vermesi
anlaşılabilmektedir. Tam istihdam sağlama aşamasında ekonomik karar
birimlerinin beklentilerine bağlı olarak nominal faiz oranları yukarı seviyelere
gelebilmektedir. Enflasyon beklentileri devam ettiği sürece, nominal faiz
oranlarındaki artışlar reel faiz oranlarını da etkileyecektir.
2.1.4. James Tobin’in Faiz Oranı İşlevi
Keynes’in “Genel Teori” eserinde kullandığı likitide tercihi teorisine
göre bireylerin varlıklarını gelecekle ilgili beklentilerini dikkate alarak nakit
para ya da tahvil olarak tutacağı bir önceki kısımda geniş biçimde ele
alınmıştı. Faiz oranlarının düşeceğini bekleyen bireyler, faiz oranı ile tahvil
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fiyatının ters ilişkili olmasından dolayı tahvil almayı tercih etmektedir. Diğer
yandan faiz oranlarının yükseleceği öngörüsüne sahip bireyler ise tahvil
fiyatlarının düşeceği beklentisiyle nakit para tutma yolunu seçeceklerdir.
Dolayısıyla Keynesci analizde tahvilden ve paradan oluşan bir sepet
bulunmaktadır. Keynes’e benzer olarak 1956 yılında R. Solow tarafından
geliştirilen Neo-Klasik büyüme modelinde, fiziksel sermaye tek varlık olarak
kullanılmaktadır. Ekonomik karar birimlerinin tasaruf miktarı, biriktirilen
fiziksel varlıklara denk olmaktadır.
J. Tobin 1965 senesinde portföy tercihi teorisini geliştirmiş ve bireyler
portföylerinde hem para hem de fiziksel varlıklar bulundurmaktadır (Demir,
1993: 90-91). Tobin tarafından ortaya konan bu teori, reel ve finansal
piyasalar arasındaki ilişkileri analiz etmektedir. Geliştirilen teoriyi Tobin:
“Bütün yumurtalarınızı bir sepete koymayınız.” cümlesiyle özetlemiştir.
Dolayısıyla Keynesci analizde ifade edilen tasarrufların para ya da tahvil
olarak tutulması yerine, gelir ve risk yapısı farklılık gösteren varlıklardan
oluşan bir sepet önerilmektedir (Özatay, 2011: 115). Tobin’e göre ekonomik
karar birimleri, servetlerini para ve diğer üretim sermayesi (productive
capital) olarak dağıtmakta ve bir portföy oluşturmaktadır. Tobin’in
portföyünde söz ettiği para ve para dışındaki üretim sermayesinden oluşan
talep aşağıdaki gibi ifade edilebilir:
𝑀𝑑 = (𝑎10 + 𝑎11 𝑟 + 𝑎12 𝜋)𝑊
𝐾 𝑑 = (𝑎20 + 𝑎21 𝑟 + 𝑎22 𝜋)𝑊
Bu gösterimde;
✓
✓
✓
✓
✓

𝑀𝑑 : Para talebi
𝐾 𝑑 : Üretim sermayesi talebi
𝑎 : Katsayı (herbir indis için)
𝑟 : Üretim sermayesinin reel getirisi
𝜋 : Enflasyon oranı

olarak tanımlanmaktadır. Böylece üretim sermayesinin reel getirisi (𝑟) ve
enflasyon oranının (𝜋) toplamı olan nominal faiz oranı (𝑖 = 𝑟 + 𝜋), elde para
tutmanın alternatif maliyetini oluşturmaktadır. Bu maliyet vazgeçilen para
dışındaki üretim sermayesinden elde edilecek getirilere eşit olacaktır. Para
talebi ve üretim sermayesi talebi denklemlerindeki 𝑎10 ve 𝑎20 toplamları 1
olan katsayılardır. Örneğin, 1000$ gelire sahip olan bir birey, para ve üretim
sermayesi arasındaki dağılımı (𝑊 = 𝑀 + 𝐾) yaparken 𝑎10 katsayısının değeri
0.3 iken 𝑎20 katsayısının değeri 0.7’dir (Fry, 1988: 15-16).
Nakit para tutmanın sebebini geleneksel olarak ekonomik karar
birimlerinin işlem amaçlı faaliyetleri oluşturmaktadır. Genelde bireyler nakit
parayı, elde edilen gelir ve toplam harcamaları arasında denge kurmak amaçlı
telep etmektedir. Yani burada talep edilen para (işlem amaçlı para talebi) faiz

D r . S e f a Ö Z B E K | 22

hadlerine duyarlı değildir. Ancak A. Hansen işlem amaçlı para talebinin de
faiz hadlerine duyarlı olduğunu ileri sürmüştür. Tobin ise bu fikri geliştirerek
faiz oranında değişiklik olmaması halinde bile hiçbir amacın, bireylerin faiz
gelirinden vazgeçmesine sebep olamayacağını savunmaktadır (Bulut, 2001:
180).
Faiz oranındaki değişiklikler portföy belirlemede önemli bir etkendir ve
yatırımcıların kazanç yapılarını değiştirmektedir. Tahvil getirisinden kaçışa
yol açan faiz oranlarındaki yükseliş, yatırımcıların daha fazla risk almalarına
neden olmaktadır. Bu durum, düşük faizler nedeniyle fiyatları düşen tahvilleri
elde ederek gelir artırma imkanı sunmaktadır. Dolayısıyla değişen faiz
oranları gelir ve ikame etkilerine sahiptir. Değişen faiz oranlarının tasarruflar
üzerinde ikame etkisi ile pozitif; gelir etkisi ile negatif ilişki içerisinde
bulunmaktadır (Tobin, 1958: 79). Ekonomik karar birimleri portföy
oluştururken belli oranda risk satın almakta; ancak bu kararı verme
aşamasında para ve maliye politikalarının oluşturduğu piyasa göstergeleri
önemli etkiye sahip olmaktadır. Para miktarındaki artışa bağlı olarak,
enflasyon oranlarının yükselişe geçmesi paranın değerini düşürerek menkul
kıymetlerin getirisini yükseltecektir. Yatırımcılar sepetlerindeki nakit para
miktarını, menkul kıymetlerle ikame edeceklerdir. Ekonomik birimler
sepetlerindeki bu değişiklikler ile sernaye/işgücü oranının artmasına sebep
olacaklardır. Dolayısıyla işgücü verimliliği artacaktır. Diğer yandan artan
sermaye miktarı, yatırım ve tüketim harcamalarını artıracaktır. Böylece
yatırım ve tüketim harcamalarının artışına bağlı olarak ekonomik büyüme
gerçekleşecektir. Sonuç olarak Keynesci analizde olduğu gibi enflasyon
olgusunun, ekonomik büyümeyi artırdığı öne sürülmektedir.
Keynes ve Tobin parayı net değer olarak ele almaktadır. Gurley ve
Shaw (1960) tarafından iç ve dış para tanımlamaları geliştirilmiştir. İç para
(inside money) ile karşılığında özel sektör yükümlülüklerinin bulunduğu para
kastedilmekte, bunun nominal ve reel değerindeki değişiklikler özel sektör
servetinde bir değişikliğe neden olmamaktadır. Dış para (outside money)
karşılığında özel kesim yükümlülüğü bulunmayan, devletin yükümlülüklerini
yerine getirmek için piyasaya sürdüğü para olarak tanımlanmaktadır. Dış
paradaki değişiklik, iç paradaki değişiklikten faklı olarak özel sektör
yükümlülüğünü değiştirmeden servet artışlarına sebep olmaktadır. Özel sektör
finansmanında dış para kullanışlı olmamaktadır. Tedavüldeki para daha çok
dış para olduğu takdirde, bankalar ellerinde devlet tahvili tutarak özel sektöre
kredi vermekten kaçınmaktadır. Dış para bu etkisi sebebiyle reel para talebini
düşürürken aynı zamanda verimli yatırımları finanse edecek fonları azaltmış
olmaktadır. Bunun sebebini devletin borçlanma sebebiyle piyasaya yüksek
faizli tahvil sürmesi ve özel sektörün kaynaklarını geri çekmesi
oluşturmaktadır. Tobin dış paranın, iç paranın yerini alması ve hanehalkının
portföylerini enflasyondan koruma güdüsüyle, enflasyon ve ekonomik
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büyüme arasında ters yönlü bir ilişkinin meydana geldiği sonucunu elde
etmiştir (Fry, 1988: 15-16).
Tobin’in yaklaşımına göre enflasyonda meydana gelen bir artış daha
fazla sermaye/hasıla oranına sebep olmaktadır. Bu görüşü kanıtlamak için
ülke ekonomileri arasında enflasyon ve gelir yönüyle bir karşılaştırma
yapılabilir. Eğer Tobin tarafından öne sürülen bu etki önemliyse, ortalama
enflasyon oranı ile kişi başına gelir veya sermaye stoku arasındaki
korelasyonun pozitif olması gerekmektedir. Kişi başına aynı gelir düzeyine
sahip iki ülkenin daha fazla gelir elde etmek için daha hızlı büyümesi gerekir.
Fakat McCandles ve Weber (1995) tarafından yapılan çalışmada, ekonomik
büyüme ile orta ve yüksek enflasyon oranı arasında ters yönlü bir ilişki olduğu
elde edilmiştir (Bulut, 2001: 182-183) Eğer Tobin etkisi geçerli olsa idi, artan
enflasyon, nakit paradan kaçışı hızlandıracak ve portföyde bulunan fiziksel
sermaye ve yatırımlar aracılığıyla büyüme artacaktır.
Sonuç olarak Tobin tarafından öne sürülen portföy seçme teorisi,
bireylerin çeşitli risk ve gelir arasında optimal olanı tercih ederek gelirlerini
çeşitli varlık kalemlerine dağıtmayı önermektedir. Bireyler kendilerine en
uygun sepeti basit hesaplamalarla oluşturabilirler. Bunu yaparken reel faiz
oranı hakkında bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Böylece yatırımcılar
ellerindeki nakit paranın ne kadar değer kazanıp kaybedeceğini analiz
edebilmektedir. Ayrıca diğer varlıkların alternatif maliyetleri hakkında da
fikir yürütme imkanına sahip olabileceklerdir. Küreselleşme süreciyle artan
finansal hareketlilik ve sermayenin önündeki engellerin ortadan kalkması,
yatırımcıların piyasa ile karşılaştırmalı analiz yapıp uygun portföyü
oluşturması için reel faiz bilgisinin önemli olduğunu ortaya koymaktadır.
2.1.5. Don Patinkin’in Reel Balanslar Etkisi
Say Yasası, mal piyasasındaki toplam arz ve toplam talep miktarının
biribirine eşit olduğunu ifade etmektedir. Modelde belirsizliklerin dahil
edilmediği, fiyatların ve ücretlerin tam esnek olduğu piyasalarda arz ve talep
eşitliğinden bahsedilmektedir. Para miktarındaki değişiklik fiyatlar genel
düzeyini değiştirirken, reel değişkenler ve nispi fiyatlar üzerinde etkin
olmamaktadır. Klasik anlayışa göre sadece nispi fiyatta değişiklik olması
halinde mal piyasası üzerinde para politikalarının etkin olacağı ifade
edilmektedir (Eğilmez, 2017: 55-56).
1929 yılında yaşanan Büyük Buhran’da ekonomide meydana gelen
bunalım sürecinin, Klasik ekolün ileri sürdüğü açıklamalar ile çözülmediği
görülmüştür. Aktif politikaların uygulanmasını öneren Keynesci yaklaşımlar,
Klasik görüşün açıklayamadığı kısımlara açıklık getirmiştir. Özellikle
Klasiklerin öne sürdüğü, reel ve parasal değişkenler arasında kopukluğa sebep
olan dikotomi anlayışına yeni öneriler getirilmiştir. Keynes, para arzında
meydana gelen artışların faizler aracılığıyla, mal piyaslarına etki etmekte
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olduğunu ileri sürmüş ve dikotomi sorununu ortadan kaldırmıştır. Böylece
para politikalarının, mal piyasaları üzerinde etkinsiz olma durumu aşılmıştır.
Büyük Buhran’dan sonra Keynesci iktisatçıların Klasikler’i dikotomi
üzerinden eleştirmesi ile güven kaybeden Klasik görüş eleştirilere cevap
arama çabasına girmiştir. Don Patinkin, A. C. Pigue, T. Scitovsky gibi
iktisatçılar dikotomi sorununu aşmanın arayışlarına girmişlerdir.
Araştırmaların ortak sonucunda, fiyatların düşmesi ile artan reel balansları
şeklindeki servet, tüketim harcamalarını artırırsa ekonomide tam istihdamın
meydana geleceği savunulmaktadır (Humphrey 1999: 74). Bu mekanizma ile
tam istihdam, Keynes tarafından ileri sürülen likitide tuzağı ile yatırımların
faize olan duyarlılığının düşük olduğu durumda dahi sağlanacaktır.
Reel balans etkisi, iktisadi karar birimlerinin para tasarruflarını
tuttuğu; çek, mevduat sigortası, tasarruf hesabı, nakit para gibi varlıkların
piyasadaki fiyat hareketliliklerinden etkilenerek reel tüketim harcamaları
üzerinde oluşturdukları etkiye denilmektedir (Somel, 1986: 535). Don
Patinkin, reel balans etkisine dayanarak mal ve para piyasalarını birlikte
analiz ederken ortaya çıkan problemleri formel bir çerçevede incelemiştir.
Patinkin, mal talebinin sadece nispi fiyatlara değil, reel para miktarına da
bağlı olduğunu ifade etmiştir. Para talebinde meydana gelen artışların reel
balans etkisi sebebiyle mal piyasaları tarafından karşılanacağını ileri
sürmüştür. Ancak Say Yasası’na göre oluşan fazla talebin mal piyasaları
tarafından karşılanması, mal piyasaları zaten dengede olduğu için
olanaksızdır. Mal piyasası dengede olduğu için, talep fazlalığını karşılayacak
arz fazlalığı mevcut değildir. Bundan dolayı L. Walras tarafından ele alınan
ve tüm piyasaları kapsayan Klasik denge analizinde mal ve para piyasalarını
bir genel denge modeli içinde birleştirememesinden dolayı içsel tutarsızlık
meydana gelmiştir (Akat, 2009: 101-102). Walras bu içsel turtarsızlık
sorununu Patinkin’in ele aldığı reel balans etkisi ile aşmıştır.
Mal ve para piyasaları arasında kurulamayan ilişki (dikotomi),
Patinkin tarafından ele alınan reel balanslar etkisi ile giderilmeye çalışılmıştır.
Patinkin’in modelinde reel balanslar etkisini meydana getiren para, Gurley ve
Shaw (1960) tarafından tanımlanan dış paradır. Dış para ile merkez bankası
tarafından ekonomiye sürülen, özel sektör yükümlülüğünü artırmadan
varlıklarını artıran para kastedilmektedir. Fiyatların düştüğü bir ekonomide,
bireylerin sahip olduğu dış paraların değeri artmaktadır. Bu artış, bireysel
servetin ve harcamaların artmasına sebep olmaktadır. Artan harcamalar
fiyatlar genel seviyesini artırarak enflasyonist süreci başlatmakta ve reel
ankeslerin değerini düşürmektedir (Boianovsky, 1998: 582). Böylece
fiyatların artması, genişleyen para arzının etkisini gidermektedir.
Keynesci analize göre para arzı artışları, faiz kanalı ile reel sektör
üzerinde etkili olmaktadır. Diğer bir deyişle tüketim harcamaları, harcanabilir
gelire ve faiz haddine bağlıdır. Parasal genişlemeler, fiyatlar ile birlikte faiz
hadlerini de düşürmekte ve yatırımları artırmaktadır. Patinkin’in analizinde
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reel balanslar etkisi ile toplam tüketimi belirleyen faktörlere ek olarak dış
paranın reel değerindeki artışlar da ilave edilmiştir. Dış paranın artan reel
değeri, harcamalar kanalıyla fiyatlar genel düzeyini ve reel geliri artırmaktadır
(Mercan, 2015: 49-50).
Sonuç olarak Patinkin, fiyatların ve ücretlerin esnekliğinde fiyatların
düşmesi ile dış paranın değerindeki değişmelerin ekonomide tam istihdam
dengesini sağlayacağını ileri sürmüştür. Fiyatların düşmesi ile birlikte merkez
bankalarının piyasaya ihraç ettiği para ve tahvil değerindeki değişiklikler ve
bunların harcamalara etkisi hem nominal faiz oranlarını hem de reel faiz
oranlarını etkilemektedir. Özellikle tahvil faizleri, fiyatlardaki düşüş ile
birlikte artışa geçmekte, bireylerin getirilerini ve harcamalarını artırmaktadır.
Fiyatlarda meydana gelen düşüş nominal faizlerin azalmasına, reel faizlerin
ise artmasına yol açmaktadır.
2.1.6. M. Friedman’ın ve Diğer Parasalcı Teorisyenlerin Analizi
Ortaya çıkış süreci eski Yunan dönemine kadar uzanan miktar teorisi,
en eski iktisat teorilerindendir. Bu teori, özünde fiyatlar genel düzeyi ile milli
gelir arasında basit bir ilişki kurmuş ve yüzyıllardır iktisat literatüründe yer
almıştır. Para arzı ile fiyatlar genel düzeyi arasında lineer bir ilişkinin
olduğunu savunan teoride, var olan bu ilişkinin tamamen birebir olduğunu
savunan veya daha ılımlı görüş bildiren iktisatçılar tarafından genel kabul
görmüştür. Örneğin, I. Fisher para arzında meydana gelen artışların fiyatlar
genel seviyesini artıracağını ifade ederken; K. Wicksell genişleyen para
miktarının, fiyatlar genel seviyesi üzerindeki etkisinin piyasa faiz oranı ile
doğal faiz oranı arasındaki ilişkiye göre belirleneğini ileri sürmektedir
(Humphrey, 1997: 71).
Büyük Buhran sonrası yıllarda Miktar teorisi, Keynesci görüşlerin
gerisinde kalmıştır. O dönemde Keynescilerin eksik istihdam düzeyi ve bu
durumdan çıkış ile ilgili önerileri ön plana çıkmıştır. Büyük Buhran’dan
yaklaşık otuz yıl sonra para ile ilgili çeşitli tartışmalar miktar teorisini tekrar
gündeme getirmiştir. Milli gelir seviyesini belirleyen en önemli etmenin para
ve para politikası olduğu görüşünü savunanan iktisatçıların fikir önderi M.
Friedman’dır. Friedman tarafından kaleme alınan “Studies in the Quatity
Theory of Money” ve “The Demand of Money Some Theoretical and
Empirical Results” isimli çalışmalar, miktar teorisinin tekrar gün yüzüne
çıkmasında etkili olmuştur (Orhan, 1987: 143-144).
Klasik miktar teorisinin aksine M. Friedman, elde para tutmanın
alternatif maliyetine yani faiz getirisi ve enflasyona oldukça önem vermiştir.
M. Friedman, bu görüşünden dolayı Keynes’e benzemekle eleştirilmiştir.
Friedman, Times Dergisi ile yaptığı bir röportajda Keynesci görüşe
benzemediğini geniş bir şekilde anlatmıştır. Monetarist iktisatçılar olarak
“Keynesci araçları kullanabiliriz; ancak başlıca Keynesci sonuçları redderiz”
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şeklinde eleştirelere cevap veren Friedman, Keynesci görüşten ayrıldıkları
noktaları şu şekilde ifade etmektedir:
✓ Monetaristler, faiz oranını ödünç verilebilir fon arz ve talebi ile
belirleyip reel bir olgu olduğunu düşünürken; Keynesci yaklaşım,
faiz oranının genel olarak para arz ve talebi ile belirlenen parasal bir
olgu olduğunu ileri sürerler.
✓ Monetarist yaklaşımda faiz oranındaki değişimlerin yatırımlar
üzerinde azımsanmayacak bir etkisi öngörülürken; Keynesci görüşte
ise yatırımların faiz esnekliği düşüktür. Bu zıt görüşler daha çok
Monetarist ve Keynesci görüşlerin kısa ve uzun dönem bakış
açılarını ortaya koymaktadır.
✓ Monetarist görüşler daha çok piyasa işleyişi içerisinde belli bir
kurala dayalı para politikası uygulamalarını savunurken;
Keynesciler ise para politikalarından ziyade maliye politikalarının
ekonomi üzerinde daha etkin olduğunu öne sürmektedir.
✓ Monetarist iktsatçılar, daha çok para politikası uygulamalarındaki
hatalar sebebiyle ekonomide durgunlukların oluştuğunu ifade
etmektedir. Söz konusu hatalara örnek olarak kurala dayalı olmayan
keyfi daraltıcı para politikalar verilebilir. Keynesci görüş ise
ekonomide meydana gelen durgunlukların sebebini istikrarsızlık
barındıran piyasa ekonomisine bağlamaktadır. Yatırım fonları
taleplerinde ortaya çıkan hızlı bir düşüş, piyasada güvensizliklere
neden olmakta ve böylece gelir ve harcamalarda azalmalar meydana
gelmektedir.
✓ Monetarist görüşler ekonomideki atıl kapasitenin ücret ve
fiyatlardaki değişikliklere bağlı olarak devlet müdahalesine gerek
duyulmadan piyasa koşullarında düzeleceğini ileri sürerken;
Keynesciler piyasa kanalı ile müdahale olmaksızın bu durumun
düzelmeyeceğini savunmaktadır (Garrison, 1992: 131-133).
Friedman önderliğindeki Monetaristler, para arzındaki artış-azalışların
iktisadi faaliyetler ve fiyatlar genel düzeyi ile yakından ilişkili olduğunu
savunmaktadır. Fiyat istikrarını hedefleyen bir ekonomide, para miktarındaki
değişikliğin önceden belirlenmesi en uygun çözümdür. Her ne sebeple olursa
olsun keyfi para politikası uygulamalarından kaçınılması önemli
görülmektedir. Monetarist görüş, para miktarındaki genişlemenin, kısa
dönemde faiz oranlarını aşağıya çekeceğini ve sonuçta sermaye malları için
talebin artacağını öne sürmektedir. Meydana gelen bu talep artışı enflasyona
sebep olmaktadır (Çiçek, 2011: 88). Monetaristler enflasyonun ana nedenini
para otoriteleri tarafından para arzının gereksizce ve çok fazla artırılmasına
bağlamaktadır. Yüksek enflasyon elde mevcut bulunan paranın alım gücünü
aşağıya çekip, bireylerin hem faiz gelirinden mahrum kalmalarına hem de
paranın değer yitirme maliyetine katlanmalarına sebep olmaktadır. Beklenen
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enflasyonda yukarı yönde hareketlenmeler, Fisher etkisi sebebiyle tasarruf
sahiplerinin daha yüksek nominal faiz talep etmelerine neden olmaktadır.
Friedman’a göre para talebini belirleyen etmenler;
✓ Fiyatlar genel düzeyi
✓ Reel gelir düzeyi
✓ Nominal faiz oranı
şeklinde sıralanmaktadır (Altıntaş, 2008: 18). Monetarist iktisatçılar, elde para
tutmayı bir servet tutma aracı olarak ifade ederek, para talebinin diğer tüketim
mallarına olan talepten farklı olmadığını ileri sürmektedir. Para talebi; toplam
servete, para ikamesi olan diğer servet unsurlarının getirisine ve bireylerin
zevk ve tercihlerine bağlıdır. Bu açıklamalarda da görüldüğü gibi Friedman,
gelirden ziyade gelirin kapitalize edilmiş değeri olarak tanımladığı serveti ön
plana çıkarmaktadır. Bu tanımlamada gelir ile sürekli gelir hipotezinde ifade
edilen sürekli gelir kastedilmektedir. Diğer bir deyişle gelir ile geçmiş,
şimdiki ve gelecek dönem gelirlerinin ortalaması olan istikrarlı sürekli gelir
ifade edilmektedir. Dolayısıyla para talebi de istikrarlı olmaktadır.
Monetaristler tarafından reel olgular ile belirlenen para talebi, doğrudan para
politikasındaki değişmelerden etkilenmemektedir. Para talebi faize karşı
duyarlı olmasına rağmen bu duyarlılık oldukça düşüktür (Sivri ve Eryüzlü,
2010: 92).
Keynes likitide tercihi yaklaşımında parasal bir genişlemenin faiz
oranlarını aşağıya çekeceğini, yatırımları artıracağını ve ekonomik büyümenin
artacağını ileri sürmüştür. Ancak Monetarist iktisatçılar, artan para arzının
kısa dönemde faiz oranlarını aşağıya çekmesine rağmen, toplam talepteki
artışlar nedeniyle düşen faizlerin yine eski konumuna geleceğini
savunmaktadır. Diğer yandan enflasyon beklentilerinin olması durumunda
nominal ve reel faiz oranları beklenen enflasyona göre şekillenmektedir
(Aktan, 2010: 180).
Sonuç olarak M. Fridman ve arkadaşları, enflasyonun ana sebebinin
parasal faktörler olduğunu modern miktar kuramı ile ifade etmişlerdir. Para
stoğunu biriktirme hızını artıran ülkede enflasyon kaçınılmazdır. Artan para
stoğu, nominal faiz oranlarının azalmasına sebep olmaktadır. Düşen faizler,
fiyatlar genel düzeyinin yükselmesine ve tekrar para stoğunun artmasına
neden olacaktır. Fisher etkisinden dolayı nominal faiz oranları, enflasyon
beklentisiyle belirlenmektedir. Monetarist görüşlere göre, düşen nominal faiz
oranlarının Keynescilerin aksine üretim üzerinde fazla bir etkisi
bulunmamaktadır. Monetarizmin çözüm önerileri 1980 sonrasında birçok
ülkede uygulanmıştır. Bazı ülkelerde enflasyona karşı çözüm üretememesi
nedeniyle eleştirilmiştir.
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2.2. Yükselen Faizlerin Neden Olduğu Maliyet Etkileri
Ekonomide faiz, üretim faktörlerinden olan sermayenin geliridir. Faiz
tasarruf arz edenlerin gelirini oluştururken, tasarruf talep edenlerin ise
maliyetlerini oluşturmaktadır. Fon arz ve talep eden kesimlerin faiz oranından
farklı şekillerde etkilenmeleri, iki kesimde de iktisadi faaliyetleri açısından
farklı etkiler göstermektedir. Bir ülkede faiz;
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Bireylerin gelecekle ilgili beklentileri
Uygulanan para politikaları
Kamu açıkları
Tasarruf miktarlarındaki değişiklikler
Yatırım değişiklikleri
Ekonomik konjonktür

gibi etmenlerin fon arz ve talebi üstündeki etkilere bağlı olarak
belirlenmektedir (Düzgün, 2009: 178). Söz konusu etmenler ile tahmini faiz
haddi Şekil 2.5.’te gösterilmektedir.
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Şekil 2.5. Tahmini Faiz Haddi Oluşumu (Madura, 1992)
Şekil 2.5.’te ifade edilen faiz haddi oluşumu, IS-LM eğrileri ile de
gösterilebilir. Bunun için Şekil 2.6.’da Branson vd. (1985) tarafından
oluşturulan dinamik IS-LM modeli kullanılabilir.

Şekil 2.6. Daraltıcı Para Politikası ve Genişletici Maliye Politikasının IS-LM
Üzerindeki Etkileri
Şekil 2.6.’da kısa ve uzun dönem faiz oranları, sırasıyla i ve I ile
gösterilmekte ve gelir Y ile sembolize edilmektedir. Modele göre, aniden
(beklenti dahilinde olmayarak) artan likitide talebi, hem kısa vade de hem de
uzun vade de faiz oranlarının yükselmesine yol açmaktadır. Azalan kamu
harcamaları, artan özel kesim tasarrufları vb. mal piyasasındaki değişiklikler
ise faiz oranlarının azalmasına sebep olmaktadır. Şekil 2.6.’da i ve I dikey
eksende, Y ve gelirin fonsiyonu olan talep (d) yatay eksende yer almaktadır.
Harcamaların kısmen gelirin fonskiyonu olduğu varsayımı göz önüne
alınarak, istikrarlı denge IS ve LM eğrilerinin kesiştiği noktada (A noktası, i=I
ve d=Y) sağlanmaktadır. Fakat para ve maliye politikalarında beklenmedik
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gelişmeler bu dengeyi değiştirmektedir. Örneğin; merkez bankası daraltıcı
para politikası uygulasın ya da likitide tercihinde artışlar meydana gelsin. Bu
durumda LM eğrisi sol yukarı kaymaktadır (Şekil 2.6., sol kısım). Böylece
hem kısa hem de uzun vadeli faiz hadleri artmakta, gelir düzeyinde ise düşüş
meydana gelmektedir. Diğer taraftan mali genişleme politikası
uygulandığında hem kısa hem uzun vadeli faiz oranları artmakta, gelir düzeyi
yükselmektedir (Şekil 2.6., sağ kısım) (Branson, 1994: 113-115).
Her ne kadar yukarıdaki kısımlarda faiz oranının, tasaarruf arz
edenlerle tasarruf talep edenlerce belirlendiği ifade edilse de, fon arz ve talep
eden kesimler de piyasadaki faiz oranından etkilenmektedir. Yani piyasadaki
mevcut faiz oranı;
✓
✓
✓
✓
✓

Bireylerin gelecekle ilgili beklentilerini
Fiyat istikrarını
Yatırımları
Tasarruf miktarlarındaki değişiklikleri
İç ve dış borçlanmayı

etkilemektedir. Örneğin; artan faiz oranları, ekonomik karar birimlerinin
tasarruflarını artırmalarına yol açarken, fon taleplerini ise kısıtlamaktadır.
Diğer taraftan yatırımlar için önemli bir maliyet unsuru olan faizin yükselmesi
yatırım kanalıyla istihdam üzerinde negatif etkiye sebep olmaktadır.
Borçlanma şartlarını zorlayan yüksek faiz, fiyat istikrarı hedeflerini de
olumsuz yönde etkilemektedir (Afşar, 2007: 195).
Bir ekonomide faiz hadlerindeki değişmeler, enflasyon ve diğer iktisadi
faaliyetler üzerinde aşamalı etkilere sahiptir. Bunun sebebi iktisadi karar
birimleri tarafından yeni faiz hadlerine uyumun hemen olmamasıdır. Değişen
faiz hadlerinin, enflasyon ve iktisadi faaliyetler üzerindeki etkisi Şekil 2.7.’de
gösterilmektedir.

Şekil 2.7. Faiz Hadlerinin Değişmesinin Ekonomik Etkileri (Bulut, 2001)
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Faiz hadlerindeki değişmeler; ekonomik karar birimlerinin
harcamalarını, yatırım ve tasarruf kararlarını, döviz kurlarını, kredi
miktarlarını, menkul kıymet değerlerini ve toplam talebi etkilemektedir. Bir
ekonomide faiz hadleri, döviz kuru kanalıyla ithal mal fiyatlarını ve beklenen
enflasyon üzerinde baskı yapmaktadır. Böylece fiyatlar yükselmektedir. Para
politikalarının da etkili olduğu bu farklı yolların belirlenmesinde bu
mekanizmaların tamamen mekanik olarak işlev görmediği göz önüne
alınmalıdır. Söz konusu işleyiş çok çeşitli değişkenlerden etkilenmektedir.
Faiz hadlerinin, talep artışı ve enflasyon ile ters yönlü bir ilişkide olduğu
günlük hayatta kolayca görülebilmektedir. Örneğin; 1980’li yıllarda
enflasyonu düşürmek isteyen ABD, faiz oranlarını artırmıştır. Sonuç olarak
talep düşüşü ile enflasyonda bir miktar düşüş sağlanmıştır. Fakat 1994
yılındaki düşük faiz oranları, talep ve enflasyon artışında biraz gevşemeyi
ortaya çıkarmıştır. Diğer taraftan 1990’lı yıllarda olduğu gibi düşük faiz
oranları, büyüme hızını artıran sebeplerden biri olmuştur (Alparslan ve
Erdönmez, 2000: 18). Para politikasındaki bazı değişikliklerin, ekonomideki
mevcut konjonktür ve enflasyon baskılarına karşı enflasyon ve toplam talep
üzerinde önemli etkilere sahip olduğu görülmektedir.
Bir ekonomide uygulanan para politikası sonucu, artan para miktarı
(likitide etkisi) kanalıyla fiyatlar ve faiz hadlerinin düşeceği (Keynes etkisi)
savunulmaktadır. Diğer yandan fiyat etkisi kanalıyla da fiyatların ve faiz
hadlerinin yükseleceği tahmin edilmektedir. Ayrıca gelir etkisi ile faiz hadleri
uyarılmaktadır. Sonuçta Fisher etkisi ile beklenen enflasyon oranı kadar
nominal faiz hadleri artmaktadır (Vegh, 2001; Westerlund, 2008). Böylece
para politikası sonucu para miktarında meydana gelen artış, ekonominin
içinde bulunduğu konjonktüre bağlı olarak ekonomi üzerinde değişik
biçimlerde etkili olmakta ve faiz hadlerini azaltabilmekte ya da
artırabilmektedir. Enflasyon hedeflemesi uygulayan birçok ülkede politika
yapıcılar, hedefe ulaşmak için faiz hadlerinde değişiklikler yapmaktadır. Ülke
ekonomilerinde fiyat istikrarının ve genel olarak makrokonomik istikrarın
gerçekleştirilmesi için uygun faiz hadlerinin belirlenmesi gerekmektedir.
2.3. Taylor Kuralı
Taylor kuralı, gerçekleşen ve hedeflenen değerler arasındaki oynaklığın
giderilmesi adına para politikası yapıcılarının nominal faiz oranlarını kontrol
etmeleri anlayışına dayanmaktadır. Bir ekonomide merkez bankası, üretimde
ve enflasyonda meydana gelen bir açık karşısında faiz oranlarını
yükselttiğinde ya da tersine üretimde ve enflasyonda meydana gelen fazla
karşısında faiz oranlarını düşürdüğünde, Taylor kuralını uygulamış
olmaktadır. Dolayısıyla bu kural geçerli ise, üretim ve enflasyon hakkında
edinilecek bilgiler ışığında faiz oranlarının düzeyi doğru bir şekilde
belirlenebilecektir. Ayrıca kuralın sade ve anlaşılır olması beklentilerin ön
plana çıktığı günümüz dünyasında, ekonomik birimlerin politika yapıcıların
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neler yapabileceği konusunda yol gösterici olmaktadır. Bu durum ise merkez
bankalarının şeffalık ve güvenirlilik özelliğinin vurgulanması açısından
önemli görülmektedir (Taş ve Özbek, 2021: 13).
Dünyada küreselleşme sürecinin yaygınlaştığı 1980’li yıllardan sonra,
teknolojik yeniliklerin arttığı ve sermaye akımlarının önünde bulunan
kısıtlamaların önemli ölçüde azaldığı görülmektedir. Bu gelişmeler ile
birlikte, para politikalarında da bazı değişmeler gözlenmektedir. Özellikle
1990’lı yıllarda finansal piyasalarda da serbestliğin artmasıyla ile birlikte,
Yeni Zelanda’nın enflasyon hedeflemesi rejimine geçen ilk ülkelerden olduğu
görülmektedir. Bu gelişmeleri takip eden yıllarda Kanada, İngiltere, İsveç,
Finlandiya ve Avustralya gibi ülkelerde enflasyon hedeflemesini
benimsemişlerdir (Erdoğan, 2005: 47; Svensson, 2002: 771). Türkiye
ekonomisi 2000-2001 krizlerinin ardından %90’a yaklaşan enflasyonun
yaşanması, ekonomide birçok makroekonomik göstergenin olumsuz seyrini de
beraberinde getirmiştir. Sonrasında IMF ile imzalanan dördüncü niyet
mektubuna göre, Türkiye’nin enflasyon hedeflemesi rejimini uygulayacağı
kararlaştırılmıştır (Coşar ve Köse, 2019: 2). 2000’li yılların başındaki
Türkiye’de enflasyon hedeflemesi rejimine geçiş koşullarının tam olarak
yerine getirilemediği gerekçesiyle önce örtük enflasyon uygulaması,
sonrasında açık enflasyon hedefinin uygulandığı görülmektedir (Çetin, 2016;
Başçı ve Kara, 2011: 11).
Politika yapıcılar bir ekonomide herhangi bir makroekonomik değişken
için bir hedef belirlediğinde, bu hedefe ulaşmak için uygun stratejiyi de
kurgulamak zorundadır (Aklan ve Nargeleçekenler, 2008: 22). Bu bağlamda
özellikle 1990’lı yıllardan sonra dünya genelinde enflasyon hedeflemesi
rejimine geçmesiyle, temel politika aracı olarak kısa dönemli faiz oranlarının
tercih edildiği Taylor Kuralı benimsenmiştir. Diğer taraftan Taylor kuralı
dışında, enflasyon ve faiz oranı arasındaki ilişkileri bir kurala dayalı olarak
yürütmek adına Friedman, Fisher-Simons gibi uygulamalarda bulunmaktadır
(Svensson, 1998: 3).
Taylor, sade ve anlaşılır şekilde ifade ettiği kuralı, makul bir para
politikası önerisi olarak adlandırmış ve (1)’de ki gibi formüle etmiştir;
𝑟 = 𝑓(ü𝑎, 𝑒𝑎)

(1)

(1) denkleminde;
✓ 𝑟 : kısa vadeli faiz oranı
✓ ü𝑎 : üretim açığı (gerçekleşen üretim-beklenen üretim (𝑦 − 𝑦 ∗))
✓ 𝑒𝑎 : enflasyon açığı (gerçekleşen enflasyon-beklenen enflasyon
(𝜋 − 𝜋 ∗))
dur. Taylor kuralının ana varsayımı, uzun dönemde para politikasının reel
değişkenleri değiştirme gücünün olmamasıdır. Ayrıca nominal fiyatların
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esnek olmamasından dolayı merkez bankası kısa vadeli faiz oranlarını
kullanarak ekonomik faaliyetleri değiştirme gücüne sahip olabilmektedir
(Kesriyeli ve Yalçın: 1998: 1). Uygulamada Taylor kuralı;
𝑟 = 𝜋 + 0.5(𝑦 − 𝑦 ∗ ) + 0.5(𝜋 − 𝜋 ∗ ) + 2
biçimindedir. Son eşitlikte enflasyonda ve üretimde oluşan sapmalara verilen
ağırlık (0.5) eşittir. Para otoriteleri bu sapmalara bağlı olarak, politika faiz
oranını değiştirmektedir. Böylece ekonomik büyümenin de etkileneceği kabul
edilmektedir (Akalın ve Tokucu, 2007: 42). Son eşitlikte para arzı yerine faiz
oranının seçildiği görülmektedir. Bu durumu Taylor, faiz oranlarının para
arzından daha iyi performans gösterdiğini ileri sürerek açıklamaktadır. Diğer
bir değişle faiz oranı kuralının enflasyon ve üretime yönelik olarak verilecek
tepki bakımından para arzından daha iyi çalıştığı savunulmaktadır (Taylor,
1998: 13-14).
Orijinal Taylor Kuralı’nda ilk olarak döviz kurlarının analize dahil
edilmediği kapalı ekonomiler için yapıldığı görülmektedir. Ancak Taylor
2001 yılında “The Role of The Exchange Rate in Monetary Policy Rules”
isimli çalışmada döviz kurlarının faiz oranları üzerindeki etkilerine vurgu
yapmıştır. Döviz kurlarından faiz oranlarına doğru dolaylı etkilerin varlığını
ifade eden Taylor, kur üzerindeki baskıya faiz oranının vereceği tepkiyi
belirlemenin güç olduğunu ifade etmiştir. Ancak özellikle de gelişmekte olan
ülkelerde döviz kurlarının geçişkenlik özelliği göz önüne alınarak, Taylor
kuralına döviz kurları dahil edilmiştir (Ball, 1999; Svensson, 2001; Taylor,
2001). Dolayısıyla genişletilmiş Taylor kuralı;
𝑟 = 𝑓(ü𝑎, 𝑒𝑎, 𝑑𝑘)

(2)

biçiminde ifade edilmektedir. (2) denkleminde;
✓ 𝑟 : kısa vadeli faiz oranı
✓ ü𝑎 : üretim açığı (gerçekleşen üretim-beklenen üretim (𝑦 − 𝑦 ∗))
✓ 𝑒𝑎 : enflasyon açığı (gerçekleşen enflasyon-beklenen enflasyon
(𝜋 − 𝜋 ∗))
✓ 𝑑𝑘 : nominal döviz kuru
dur. (1) denkleminde ifade edilen orijinal Taylor kuralında enflayon açığı
(fazlası) ve üretim açığının (fazlası) durumuna göre kısa vadeli faiz oranının
tepkisinin pozitif olması (negatif) beklenirken, genelleştirilmiş Taylor kuralı
olarak ifade edilen (2) denklemine göre ise (1) deki mekanizmaya ilaveten,
nominal döviz kurunda meydana gelecek bir şoka (kur artışı) kısa dönemli
faiz oranının pozitif tepki vermesi eklenmektedir. Örneğin, döviz kuru
yükseldiğinde (ulusal para değer kaybettiğinde), merkez bankası gecelik faiz
oranlarını yükselterek ulusal para talebinin artmasını ve ulusal paranın değer
kazanmasını sağlayabilmektedir (Lebe ve Bayat, 2011: 97).
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Son yıllarda merkez bankalarının uygulamalarına bakıldığında fiyat
istikrarı hedeflemesinin yanısıra finansal istikrar hedefinin de olduğu
görülmektedir. Bu bağlamda para otoritelerinin, genelleştirilmiş Taylor
kuralında olduğu gibi döviz kuru değişkeninin yanında başka finansal istikrar
göstergelerini de modele ilave etmesinin gerekliliği ortaya çıkmıştır.
İktisatçılar tarafından finansal istikrar için ortak bir tanım ifade edilememiştir.
Dolayısıyla finansal istikrarın sağlanması ve sürdürülebilirliği konusunda ne
tür politikalar uygulanacağı hakkında bir mutabakat bulunmamaktadır (Allen
ve Wood, 2006: 152). Diğer taraftan, para otoriteleri tarafından uygulanacak
kurala bağlı ya da esnek para politikasında finansal istikrarın birçok risk
faktörünü barındırdığı öne sürülmektedir. Dolayısıyla risk faktörlerinden
dolayı bütün riskleri içeren bir modellemenin yapılması imkansız hale
gelmektedir. Risk faktörlerinin varlığı sebebiyle tek bir model üzerinde
politika uygulanamayacağı gerçeği, finansal istikrarın tanımlanması üzerinde
neden ortak bir fikrin olmadığının ispatı anlamına da gelmektedir. Ayrıca
finansal istikrarın içerdiği riskler, statik bir yapıda olmadığı için zamanla
finansal istikrar göstergelerinin de değişken bir yapıya sahip olması muhtemel
görünmektedir (Aktaş, 2011: 3). Finansal istikrarın sağlanması, iktisat
literatüründe şoklara karşı dayanıklı bir finansal yapının varlığını ifade
etmektedir. Diğer bir deyişle finansal istikrar, finansal sistemin şoklara karşı
düşük kırılganlığa sahip olması durumudur. Finansal sistemde düşük
kırılganlık, düşük risk primi anlamına gelmektedir. Ayrıca sistemin görece
istikrarlı ve sağlam olduğunu ifade etmektedir (Coşar ve Köse, 2019: 6).
Tablo 2.1.’de finansal istikrar ya da istikrarsızlığı gösteren bazı değişkenlere
yer verilmektedir.
Tablo 2.1. Finansal İstikrar Göstergeleri
Değişken Adı
Finansal İstikrara Etkisi
Büyüme oranı
Pozitif
Bankacılık Sektörü Kredi Büyümesi
Pozitif
Reel Borsa Getirisi
Pozitif
Reel Sektör Güven Endeksi
Pozitif
Enflasyon Oranı
Negatif
Uluslararası Rezerv Artışı
Pozitif
M2/Uluslararası Rezerv Artışı
Pozitif
Reel Efektif Döviz Kuru Oynaklığı
Negatif
İşsizlik Oranı
Negatif
Başlangıçta üretim açığındaki ve enflasyon hedeflemesindeki sapmaları
kontrol altına almak amacıyla, faiz oranları ile makroekonomik istikrarı
hedefleyen orijinal Taylor kuralı, açık ekonomik koşulları da içeren modele
evrilmiştir. Finansal piyasaların gelişmesiyle birlikte merkez bankaları fiyat
istikrarının yanında finansal istikrarı da hedeflemiş ve Taylor kuralına
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ülkeden ülkeye farklılık gösteren değişkenler de eklenmiştir. Taylor kuralının
uygulamada gerekli olan bilgilerin elde edilme güçlüğü, söz konusu
politikaların uygulanmasını zorlu hale getirmektedir. Çünkü ilgili veriler
gecikmeli olarak elde edilmektedir. Gerekli bilgilerden sapmalar ihmal
edildiğinde kuralın doğru sonuçlar doğuracağı ortak kanıdır. Fakat ABD’de
bazı uygulamalarda, Taylor kuralının geçerli olmadığı görülmüş ve kural
eleştiri almıştır. Friedman, Brunner, Meltzer gibi iktisatçılar söz konusu
kuralda yer alan gerekli bilginin elde edilmesinin zorluklarından dolayı bu
kural yerine sabit parasal büyüme kuralının daha basit ve kullanışlı olduğunu
öne sürmüştür. Taylor, önerdiği kuralın geçersizliğini olması gerekenden daha
gevşek bir para politikası uygulamasına bağlamaktadır (Orphanides, 2000: 1).
Yani, faiz oranları olması gerekenden daha düşük tutulduğu için, modelin
sonucu etkin olmamaktadır. Diğer bir deyişle, düşük tutulan faiz oranından
dolayı, enflasyon istenilen düzeye gerilememiştir. Taylor kuralına yapılan bir
diğer eleştiri ise, kurala dayalı para politikasının merkez bankası
bağımsızlığını elinden aldığını öne süren görüşlerdir (Greenspan, 1997).
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3. ENFLASYON VE DÖVİZ KURU İLİŞKİLERİ
3.1. Enflasyon ve Döviz Kuru İlişkisinin Teorik Temelleri
Açık ekonomilerde yaşanan dış ekonomik dengesizlikler, iç ekonomik
yansımalarla iç dengesizliklere yol açabilmektedir. Herhangi bir sebeple
(siyasi, iç veya dış ekonomik gelişmeler vb.) ani gelişen olaylar sonucu
nominal döviz kurunda meydana gelen değişmeler, önemli iç ekonomik
parametrelerden olan fiyatlar genel düzeyinin değişmesine sebep
olabilmektedir. İthal girdi temininin daha pahalı hale gelmesi anlamına gelen
döviz kuru artışları, önemli bir maliyet unsuru haline gelmekte ve maliyet
enflasyonuna sebep olmaktadır. Dolayısıyla bir ülkede ekonomik istikrarın
önemli göstergeleri olan döviz kuru ile enflasyon oranları arasındaki ilişkinin
doğru bir şekilde tespit edilmesi önemli hale gelmektedir. Bu ilişkinin açıkça
ortaya konması, genişletilmiş Taylor kuralında yer alan döviz kurunun para
politikası üzerindeki etkinliğini anlamak için önemli bir gösterge olacaktır.
Diğer taraftan ilişkilerin tespiti, özellikle serbest döviz kuru sistemi kullanan
ülkelerde döviz kuru şoklarının enflasyon üzerindeki etkilerinin neler
olabileceği hususunda politikacılara yol gösterici olacaktır (Emsen, 2003: 46,
Edwards, 2006: 1-2)
Bu kısımda enflasyon ve döviz kuru ilişkileri çeşitli yaklaşımlar ile
incelenecektir.
3.1.1. Enflasyon-Döviz Kuru İlişkisine Klasik Yaklaşım
Açık ekonomilerde döviz kuru, dış ticaretin önemli belirleyicilerindendir. Döviz kurunun istikrarlı seyri dış ticaret risklerinin azalmasında ve
geleceğe yönelik güven ortamının oluşmasında önemli bir göstergedir. Döviz
kurundaki istikrar, iki ülke parasının oransal olarak değerini muhafaza
etmesidir. Diğer bir deyişle sık değişkenlik göstermeyen döviz kuru, istikrarın
ana koşulunun sağlandığını ifade etmektedir. Dünyada kurların dalgalanmaya
bırakılmasıyla önemli hale gelen döviz kuru istikrarı, daha önceleri altın
standardı sistemiyle otomatik olarak sağlanan sistemde, döviz kurlarında
meydana gelen bir artış ihracatı artırmaktadır. Artan ihracat, ülke içine altın
girişi sağlamakta ve altın para arzının yükselmesine yol açmaktadır.
Ekonomide miktar teorisinin ve tam istihdamın geçerli olduğunu savunan
Klasikler, para arzı artışlarının fiyatlar genel seviyesini artırdığını öne
sürmektedir. Dolayısıyla artan fiyatlar; ihracatın azalmasına; azalan ihracat ise
döviz talebinin artmasına sebep olmaktadır. Sonuç olarak artan döviz talebi,
döviz kurunun ilk seviyesine geri dönmesine yol açmaktadır. Böylece
ekonomide döviz kuru istikrarı otomatik olarak sağlanmış olmaktadır
(Kepkep, 1991: 12)
Ekonominin tam istihdamda dengede olacağını savunan Klasiklere
göre, toplam arz ve toplam talep her zaman birbirine eşittir. Diğer bir deyişle
Say Kanunu gereği her arz kendi talebini yaratmaktadır. Klasiklere göre
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fiyatların ve ücretlerin esnek olması enflasyonun sebebi değildir. Enflasyonu
önlemek için para arzının kısılması gerekmektedir. Bunun için devletin
ekonomiye müdahale etmesi yerine mevcut para politikası araçları
kullanılmalıdır.
Klasiklere göre döviz kurları, ülkelerin para birimlerinin içerdiği altın
miktarları aracılığıyla oluşmaktadır. Altın giriş çıkışları esnasında döviz
kurları sabittir. Ödemeler bilançosu açık veren ülke ekonomilerinde döviz
talebi arttığı için kur yükselmekte; ödemeler bilançosu fazlası veren
ekonomilerde ise kur aşağı yönlü hareketlenmektedir. Altın girişi olan
ekonomiler, ödemeler bilançosu fazlası veren ekonomilerdir. Bu
ekonomilerde altın girişi ile birlikte para arzı artmaktadır. Sonuç olarak
ihracat yapan ülke ekonomisinde enflasyonist bir süreç oluşmakta, ithalatçı
ülkede ise deflayonist bir süreç meydana gelmektedir. Enflasyonist süreç
yaşayan ülke ekonomisinde fiyatlar yükselmekte ve ihracat azalmaktadır.
Tersine deflasyonist süreçte fiyatların düşmesi ithalatın azalmasına neden
olmaktadır. Otomatik işleyen mekanizma aracılığıyla ödemeler bilançosu
dengeye gelmektedir.
3.1.2. Enflasyon-Döviz Kuru İlişkisine Keynesci Yaklaşım
Ekonominin her zaman tam istihdamda dengede olduğu varsayımını
kabul eden Klasik analizin aksine Keynesciler, ekonominin her zaman tam
istihdamda olmadığını, bu durumun nadiren gerçekleştiğini savunmuşlardır.
Keynescilere göre ekonomi enflasyon ve eksik istihdam durumunda dengeye
gelebilmektedir. Enflasyonun ve eksik istihdamın varlığının sebebi, tasarruf
ve yatırımların etkin olmaması gibi belli iktisadi olaylara bağlanmaktadır.
Keynescilere göre ekonominin dengesi eksik istihdamda da
gerçekleşebilmektedir. Üretim yönünden incelendiğinde arz esnekliğinin çok
yüksek olması (sonsuza yakın) ve atıl kapasitenin varlığı sebebiyle kısa
dönemde artan talep ile üretim artmaktadır. Bu işleyiş Şekil 3.1.’de
gösterilmektedir.
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Şekil 3.1. Fiyatların Veri Olduğu Durumda Çarpan Etkisi (Tunca, 2005: 92)
Eksik istihdam durumunda döviz kurlarının artması ve ulusal paranın
değer kaybetmesiyle ihracatın artıp ithalatın azalması ülkenin ithal ikame
üretim alanlarında toplam talebin yükselmesine sebep olmaktadır. Söz konusu
edilen bu durum çoğaltan mekanizması aracılığıyla ekonomiye yansımaktadır.
Ücret ve fiyatların rijit olması ve toplam arzın sonsuz esnek olması sonucunda
toplam talep değişimleri fiyatlar genel düzeyi üzerinde herhangi bir etki
oluşturmamaktadır (Alacahan, 2011: 143).
3.1.3. Enflasyon-Döviz Kuru İlişkisine Monetarist Yaklaşım
Bir ekonomide ekonomik karar birimlerinin geleceğe yönelik
beklentileri, para arzındaki artışlar ile fiyatlar genel düzeyi ilişkini belirleyen
ana etmenlerden biridir. Friedman önderliğindeki Monetarist yaklaşımda,
piyasalardaki enflasyonist beklentiler, uyumcu (adaptif) beklentilerdir. Yani
piyasalarda, ekonomik karar birimlerinin gelecekle ilgili beklentileri, geçmiş
deneyimlerin sonucunda meydana gelmektedir. Ekonomi politikası otoriteleri,
enflasyonu düşürmek için para arzını kısmaya başladığında, piyasadaki
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aktörler uyumcu beklentilerini kararlarına yansıtacaklar ve geçmiş deneyimler
ışığında hareket edeceklerdir. Ekonomi, daralan parasal çerçeveye uzun ve
sorunlu bir aşamadan sonra uyum sağlamaktadır.
Döviz kurunda meydana gelen artışla ulusal paranın değerinde
meydana gelen azalma, uzun dönemde ekonomideki reel değişkenler üzerinde
etkide bulunmamakta; ancak iç fiyatları artırmaktadır. Yükselen döviz kuru,
üretimde kullanılan ithal girdinin maliyetinin yükselmesine yol açmakta ve
dolaylı olarak fiyatlar genel seviyesini de artırmaktadır. Dolayısıyla
ekonomide maliyet artışının sebep olduğu iç fiyatların yükselmesi sonucunda,
enflasyon meydana gelmektedir (Alacahan, 2011: 144).
3.2. Döviz Kuru ve Enflasyon Arasındaki Yansıma İlişkileri
Bir ekonomide fiyatlar ve döviz kuru arasında karşılıklı ilişkiler
bulunmaktadır. Hem ticari hem de ticarete konu olmayan mallarda yurtiçi
fiyatlar ile döviz kuru arasında ilişki bulanmaktadır. Ancak bu ilişkide
fiyatların döviz kuruna etkisinden daha çok, döviz kurunun fiyatlara olan
etkisi önem kazanmaktadır. Bu durumun sebebi fiyatların döviz kuruna
etkisinin bir geri besleme (feedback) olarak görülmesi ile ilgilidir (Kenen ve
Pack, 1994: 277). Bir ülkede dış açık mevcut olduğunda değeri azalan ulusal
para, nihayetinde dış dengedeki değişimlerden dolayı ihracatta yüksek
derecede rekabet edebilme fırsatını yakalayabilmektedir. Ancak yurtiçi
fiyatlar, nominal döviz kurunun düşmesine bire bir yanıt verdiği için nominal
döviz kurunun fiyatlara etkisi hem ithal mal fiyatlarını hem de tüketici fiyat
endeksini etkilemektedir (Ito ve Sato, 2006: 3-4).
Döviz kuru ile enflasyon arasındaki etkileşimlerin doğru bir şekilde
tespit edilmesi, dışa açık bir ekonomide iç ve dış ekonomik istikrarsızlıkların
sebebinin anlaşılması için çok önemli görülmektedir.
Döviz kuru ve enflasyon arasındaki ilişkiler, önceki kısımlarda Klasik
yaklaşım, Keynesci yaklaşım, Parasalcı yaklaşım ve Rasyonel Beklentiler
yaklaşımı başlıkları altında teorik olarak ele alınmıştır. Söz konusu
değişkenler arasındaki etkileşimde iç ekonomik değişimler enflasyonla, dış
ekonomik gelişmeler ise döviz kuru ile ifade edilmektedir. Dolayısıyla dış
ekonomik gelişmelerin iç ekonomik gelişmeleri etkilemesine, diğer bir deyişle
döviz kurlarında meydana gelen değişimlerin çeşitli mekanizmalar yoluyla
yurt içi fiyat seviyesini etkilemesine “yansıma etkisi (geçiş etkisi)” adı
verilmektedir. İktisat yazınında döviz kurlarının yurt içi fiyatlara yansıma
etkisi 1930’lara dayanmaktadır. Büyük Buhrandan sonraki dönemlerde de
birçok ekonomik olay sonucunda bu ilişkiler sık sık incelenmiş ve ülke
ekonomilerinde bu etkinin hangi sonuçlara yol açtığı konusu önemini
korumuştur (Aliyu vd., 2010). ABD’de meydana gelen enflasyonist dönemin
sonunda fiyatlar genel düzeyinin düşmesi, Amerikan dolarının
değerlenmesine sebep olmuş ve ithal mal fiyatlarının düşme eğilimi
iktisatçılar tarafından sıkça araştırılan konulardan olmuştur. Özellikle
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gelişmekte olan ülkelerde döviz kuru ile enflasyon arasındaki ilişkiler oldukça
önem arz etmektedir. Çünkü Şekil 3.2.’de gösterilen standart aktarım
mekanizması gereği, yurt içi fiyatlar döviz kurunda meydana gelen
değişimlerden etkilenecektir. Diğer bir deyişle, döviz kurunda ortaya çıkan
değişimler, yurt içi fiyatlara yansıyacaktır. Genel olarak gelişmekte olan
ülkelerin ihracatları ithalata bağımlı olduğu için, döviz kurunda meydana
gelen değişimler hem tüketici fiyatlarına hem ithal girdi kanalı aracılığıyla
üretici maliyetlerinde değişimlere neden olmaktadır (Gül ve Ekinci, 2006:
91). Basit anlamda bu etkinin nasıl olduğu Şekil 3.2.’de gösterilmektedir.

Şekil 3.2. Döviz Kuru-Enflasyon İlişkisinin Standart Aktarım Mekanizması
(Allsopp vd., 2006).
Özellikle az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde meydana gelen
kısır döngü hipotezine göre döviz kuru ve enflasyon arasında farklı bir
etkileşim kanalının olduğu görülmektedir. Bu hipotezde doğrudan etki ithal
mal kanalı ile gerçekleşmekte ve fiyatlar genel düzeyinin yükselmesi yine
döviz kurunun artışına sebep olmaktadır. Devalüasyon ile birlikte ithal
ikameci sektörde üretim yapanlar için, girdi fiyatlarında meydana gelen artış
üretimlerinin azalmasına neden olacaktır. Bu durumda para otoriteleri gelir ve
işsizlik ile ilgili hedeflerini sürdürebilmek için piyasayı canlandırmak ve
devalüasyon sonucu meydana gelen arz şokunun etkinliğini azaltmak
amacıyla para arzında artış yoluna gitmektedir. Dolayısıyla hem nominal
döviz kuru hem de enflasyon yukarı yönlü baskıya maruz kalmaktadır. Bu
aktarım mekanizması Şekil 3.3.’te gösterilmektedir (Terzi ve Kurt, 2007: 3).
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Şekil 3.3. Döviz Kuru- Enflasyon İlişkisinin Kısır Döngü Hipotezi Altında
Aktarım Mekanizması
İktisat yazınında son dönemde yapılan çalışmalar, döviz kurunda
meydana gelen değişikliklerin, tüketici fiyatlarına olan etkisinin azalmasının
arkasındaki sebepleri araştırmak üzerine yoğunlaşmaktadır. 1990’lı yılların
başından itibaren özellikle birçok gelişmekte olan ülkede enflasyon
oranlarının düşük seyretmesinin arkasındaki sebebin düşük yansıma etkisi
olabileceği düşünülmektedir. Bu dönemde gelişmekte olan ülkelerde ortaya
çıkan maliyet artışları genellikle devalüasyon sonucunda meydana gelmiştir.
İlgili dönemde döviz kurlarından, tüketici fiyatlarına yansıma etkisinin
azaldığı söylenebilir (Arat, 2003: 64-69). Woo ve Hooper (1984), döviz kuru
ve yurtiçi fiyatlar genel seviyesi ilişkisini 4 farklı kanal aracılığıyla ifade
etmektedir. Bunlar;
✓ İthal edilen ve bu yolla tüketici fiyat endeksinin değişmesine yol
açan tüketim malları,
✓ Üretimi genel olarak yurtdışı girdiler ile yürüten ülkelerde ithal girdi
fiyatları,
✓ Cari işlemler hesabının döviz kuru değişikliklerinden etkilenmesi ile
toplam talepte meydana gelen değişmeler ve bu kanalla yurt içi
fiyatların değişimi,
✓ İthal mallara rakip olarak üretim yapan yurt içi üreticinin ürettiği
ürün fiyatlarının, yurt dışındakiler mal fiyatlarının artışlarından
etkilenmesi
aracılığıyla olabilmektedir.
Döviz kuru ile enflasyon arasındaki yansıma ilişkisi, döviz kurunda
meydana gelen %1’lik bir değişimin, yurt içi fiyatları hangi oranda
değiştirdiği ile ilgilidir. Ancak genel olarak yansıma kavramı, değişiklik
gösteren döviz kurunun ulusal para cinsinden ithal edilen ürün fiyatlarını
hangi derecede etkilediğini ortaya koymaktadır. Yani yansıma sürecinde,
döviz kurundaki yüzdelik değişim, ulusal para türünden ithal fiyatlardaki
değişim yüzdesini izlemektedir (Tüzün, 2007: 44).

D r . S e f a Ö Z B E K | 42

Merkez bankaları açısından, yansıma sürecinin ne şekilde gerçekleştiği
kritik öneme sahiptir. Yansıma derecesinin düşük olması durumunda, başka
bir deyişle döviz kurunda meydana gelen değişim yüzdesinin yurt içi fiyatlara
yansıma yüzdesinden büyük olması halinde fiyat istikrarını hedefleyen
merkez bankaları için rahat bir şekilde para politikası yapma fırsatı
doğmaktadır. Diğer taraftan, yüksek derecede gerçekleşen yansıma sürecinde,
herhangi bir global krizin, diğer ülkeleri de önemli derecede etkilemesi olağan
bir durumdur. Yüksek yansıma etkisi, krizlerin yayılmasını kolaylaştırdığı için
birçok ülke serbest kur rejimini uygulamakta zorluk çekmektedir (Calvo ve
Reihart, 2002). Bu ortamda merkez bankaları hedefleri çerçevesinde para
politikası uygulamalarında bulunamayacak ve hedeften sapmalar
gerçekleşebilecektir (Özçiçek, 2010: 314; Devereux vd., 2004: 3). Dolayısıyla
merkez bankaları için, yansıma etkisinin az ya da çok olması, etkin para
politikası uygulaması açısından belirleyici olabilmektedir. Bu durum
enflasyonun seyri ve geleceğe yönelik enflasyon beklentileri açısından önem
kazanmaktadır.
MB’nin uygulayacağı para politikalarında, yansıma etkisinin varlığı
önemli rol oynamaktadır. Özellikle enflasyon hedeflemesi yapan merkez
bankaları için imkansız üçlü hipotezi kapsamında, bağımsız para politikası
uygulaması için döviz kurundan fiyatlara yansıma etkisinin düşük olması
kritik öneme sahiptir (Fischer, 2001: 8). Çünkü sermayenin önündeki
engellerin minimize edildiği, dışa açık ülke sayısının katlanarak arttığı,
ülkelerin birbirleriyle artan ilişkilerinin olduğu 1980’li yıllardan sonra
yansıma etkisinin öneminin arttığı görülmektedir (Campa ve Goldberg, 2002:
2). Söz konusu dönemde konu ile ilgili birçok çalışma yapılmış ve
çalışmalarda döviz kurundaki değişimlerin, ulusal para cinsinden ithalat
fiyatlarına olan etkisi ile ilişkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Teorik olarak
bu yaklaşım;
✓ Aksak rekabet koşulları
✓ Endüstri içi ticaret olgusu
✓ Oligopolistik piyasa
yapısıyla ilişkili görünmektedir.
Döviz kurunda meydana gelen değişikliklerin mal ve hizmet
fiyatlarında ortaya çıkardığı değişiklik olan yansıma etkisi, iktisat yazınında
üç farklı şekilde incelenmektedir. Bunlar, döviz kurunda meydana gelen
değişimlerden;
✓ İthalat fiyatlarına yansıma
✓ Tüketici fiyat endeksine yansıma
✓ İhracat fiyatlarına yansıma
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biçimindedir. Bu maddelerden ihracat fiyatlarına yansıma, döviz kurunun
uluslararası rakabet edebilirliği ile ilgili iken; tüketici fiyatları ve ithalat
fiyatlarına yansımada ise baz alınan enflasyon ve yurtiçi fiyatlardır (Akat ve
Yazgan, 2012).
Döviz kurunun fiyatlara yansıma etkisinin işleyiş süreci dolaylı ve
doğrudan kanallar olmak üzere iki farklı biçimde incelenmektedir. Döviz
kurlarının fiyatlar üzerindeki dolaylı etkisi, ihracat kanalı ile meydana
gelmektedir. Ulusal paranın değerindeki düşüş, yerli malları daha ucuz hale
getireceği için ihracata talep artarken, ithalat daha pahalı hale gelmekte ve
ithalat talebi azalmaktadır. Böylece iç talep, ithal ikame ve ihraç edilen
mallara yönelecektir. Bu durumda yerel malların fiyatında artış meydana
gelecektir (Arı, 2010: 2836). Diğer taraftan ithal girdi fiyatlarının yükselmesi,
ihraç mallarının maliyetlerini artırarak fiyatların artmasına sebep olacaktır.
Sonuç olarak döviz kurlarındaki dalgalanmalar, toplam talepteki değişmeler
yoluyla yerel fiyatları etkileyecektir (Kiptiu vd., 2005: 35). Döviz kurlarının
fiyatlar üzerindeki doğrudan etkisi, ithal edilen nihai mallar ve girdiler
aracılığıyla meydana gelmektedir. Ulusal paranın, yabancı para birimleri
karşısında değer yitirmesiyle birlikte, ithal edilen malların ve girdilerin fiyatı
yükselmekte; yükselen fiyatlar maliyetleri artırdığı için bu durum yurt içi
fiyatların yükselmesine neden olmaktadır (Kiptui ve Kaminchia, 2005: 3). Bu
sebeple tüketimin ithalat payı ve ithal girdilerin toplam üretim maliyeti
içerisindeki payı, yansıma etkisini etkilemektedir. Doğrudan ithal edilen
malların veya ithal girdi yoğun sektörlerin ekonomide aldığı payın
büyüklüğüne göre yansıma etkisinin de o kadar büyük olması beklenmektedir
(Durgun, 2018: 120). Ayrıca döviz üzerinden satılan malların fiyatı yoluyla da
kurlardaki dalgalanmalar yurt içi fiyatları doğrudan etkileyecektir. Diğer
taraftan enflasyonun yükselmesi ve maliyetlerin artması, beklenen enflasyonu
ve ücret talebini artırarak; enflasyon üzerinde tekrar yukarı yönlü baskı
yapacaktır. Böylece doğrudan etki, enflasyon sepetindeki ithal edilen malların
fiyatlarının payı oranında yurt içi fiyatlara yansırken; yerli malların fiyatları
beklentiler ve maliyetlere bağlı olarak değişecektir (Hyder ve Shah, 2004: 3).
Böylece döviz kurunda meydana gelen değişimler, farklı kanallar ile yurt içi
fiyatların değişmesine yol açacaktır. Eğer döviz kurlarında meydana gelen
değişiklik, iç fiyatlarda değişikliğe sebep olmamışsa yansıma etkisinden
bahsedilemez demektir. Kurlardaki dalgalanma bire bir oranda yurt içi satış
fiyatlarına yansıyor ise bu etkiye tam yansıma etkisi; dalgalanmanın bir kısmı
iç fiyatlara yansıyor ise buna kısmi yansıma etkisi adı verilmektedir (Yang,
1997: 95). Rekabet gücü, enflasyon oranı ve enflasyon hedeflemesi, firmaların
fiyatlama politikası ve pazar payı stratejileri, malların kalitesi, enflasyon
sepetindeki ithal malların payı, döviz kurlarındaki dalgalanmanın yönü ve
büyüklüğü gibi faktörler kurlardaki değişimin fiyatlara yansıma etkisini
belirleyen faktörlerdendir (Durgun, 2018: 119). Söz konusu işleyiş süreçleri
Şekil 3.4.’te gösterilmektedir.
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Şekil 3.4. Döviz Kurundan Fiyatlara Yansımanın Aktarım Mekanizması
(Hyder ve Shah, 2004).
3.2.1. Dolarizasyon Sürecinde Yansıma Etkisi
Farklı ekonomilerin farklı derecede güce sahip olmaları ve
ekonomilerde yaşanabilen kırılganlıklar, ulusal paralar yerine küresel olarak
kabul görmüş olan yabancı paraların daha çok tercih edilmelerine sebep
olabilmektedir. Söz konusu tercihe dolarizasyon adı verilmektedir (Zeybek,
2014: 44). Dolarizasyon, kısmi ve tam dolarizasyon olmak üzere iki
kategoride değerlendirilmektedir. Kısmi dolarizasyon, halkın ulusal para
tutmaktan kısmen vazgeçip yerine döviz kullanması olarak tanımlanmaktadır.
Tam dolarizasyon ise bir ülkenin kendi ulusal parasını kullanmaktan tamamen
vazgeçip, başka bir ülkenin parasını kullanmaya başlamasıdır. Genel anlamda
dolarizasyon, özellikle yüksek enflasyonun olduğu ya da enflasyon
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beklentilerinin arttığı, ekonomik istikrarsızlığın görüldüğü ülke
ekonomilerinde ulusal paraya güvenin azalması sonucunda gerçekleşmektedir
(Bahmani-Oskooee ve Domac, 2002). İktisat literatüründe ilk kez Eichengen
ve Hausmann (1999) tarafından ifade edilen ve orijinal günah (original sin)
olarak adlandırılan bu etki, devalüasyon ve dolarizasyon açısından önemlidir.
Basit anlamda orijinal günah, ülkelerin ulusal para birimleri ile yurt dışından
borçlanamaması hatta yurt içinden ve uzun vadede borçlanamaması
durumunda, yüksek miktarda yabancı para cinsinden borçlanması olarak
tanımlanabilmektedir (Eichengen ve Hausmann, 1999). Döviz cinsinden
yüksek miktarda borçlanan ülkede, dolarizasyon seviyesi üst düzeylere
çıkacaktır. Devalüasyon, dolarizasyon seviyesinin yüksek olduğu durumlarda
ülkedeki ekonomik birimlerin (döviz borcu olan şirketler, açık pozisyonda
olan bankalar vs.) durumlarını çok daha olumsuz hale getirmektedir. Böylece
üretimde düşüş ve kırılgan finansal yapıda olan bankaların finansal sisteminin
daha kötü duruma gelmesi kaçınılmaz hale gelmektedir. Bu duruma örnek
olarak, 2001 yılında Türkiye’de yapılan devalüasyon ve sonuçları
gösterilebilir. Devalüasyon ekonomide bir arz şoku yaratarak üretimin ve
arzın azalmasına neden olabilmektedir. Bununla birlikte enflasyondaki artış
nominal döviz kuruna büyük oranda yansıyarak, yerli paranın satın alma gücü
korunmuş olmaktadır. Devalüasyon beklentisinin artmasıyla birlikte
dolarizasyon düzeyi artacağından devalüasyonla birlikte halkın elinde tuttuğu
döviz, TL karşısında değer kazanarak halkın birikimi ve servetinde bir artış
meydana gelebilecektir (Terzi ve Kurt, 2007: 6). Bu işleyiş mekanizması Şekil
3.5.’te gösterilmektedir.

Şekil 3.5. Döviz Kuru-Enflasyon İlişkisinin Dolarizasyon Altında Aktarım
Mekanizması (Terzi ve Kurt, 2007: 6).
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Devalüasyon sonucu reel üretimde artış olmaksızın halkın gelirinin
artması, bir süre sonra fiyatlara yansımaktadır. Diğer bir deyişle, orijinal
günah etkisi ile azalan üretim, dövizin değer kazanmasıyla halkın servetinde
meydana gelen reel artış, toplam talebi artıracaktır. Böylece fiyatlar genel
düzeyi yükselmekte ve bir süre sonra servet artışı eski düzeyine dönmektedir.
Enflasyonun hangi miktarda yükseleceği, devalüasyon öncesinde toplumun
elinde tuttuğu döviz miktarına bağlıdır. Halk elinde az miktarda döviz
bulunduruyorsa, enflasyon oranına yansıma devalüasyon oranından daha
düşük gerçekleşmektedir. Yüksek miktarda döviz tutan halk ise devalüasyon
oranına yakın seviyelerde enflasyon ile karşılaşmaktadır. Bu durumda yüksek
düzeyde dolarizasyonun varlığı, ulusal paranın değerini aşındırmakta ve
enflasyon vergisinde düşüşe sebep olmaktadır.
Son yıllarda özellikle gelişmiş ülke tahvillerinin getirisindeki düşüşlerin
de etkisiyle yabancı yatırımcılar gelişmekte olan ülkelerin iç borçlanma
senetlerine ilgi göstermektedir. Buna paralel olarak ilgili ülkeler de yurt içi
tahvil piyasasını geliştirme çabası içine girmektedir. Böylece bu ülkeler
finansman ihtiyacını büyük oranda iç borçlanma yoluyla karşılamaktadır. Bu
durumun sonucunda para birimi uyuşmazlığı azalmaktadır. Nitekim orijinal
günahı (yurt içi), yabancı para cinsi ve endeksli iç borç toplamının, toplam iç
borca oranlayarak tanımlayan Eichengreen, Hausmann ve Panizza (2003),
yurtiçi tahvil piyasasının gelişmesiyle orijinal günah kaynaklı sorunların
azalacağını belirtmiştir.
Türkiye’de ilk olarak 1996 yılında yurt içinde dövizle borçlanan hazine,
risk yönetimini esas alan borçlanma stratejilerinin uygulanması kapsamında
2003-2010 döneminde “ağırlıklı olarak TL cinsinden borçlanmak” ölçütünü
esas alırken; 2011-2017 yılları arasında “yurt içi piyasalardan TL cinsinden
borçlanmak” ilkesi doğrultusunda hareket etmiştir. Nitekim 2004 yılından
itibaren yurtiçi günah sürekli şekilde düşmüş ve 2012 yılı Ocak ayında
ortadan kalkmıştır. Hazinenin bu stratejisinin temel hedefi, para birimi
uyuşmazlığını ortadan kaldırarak döviz kuru hareketlerine karşı dayanıklılığın
artırılmasıydı. Türkiye’de söz konusu gelişim süreci, Şekil 3.6.’da
gösterilmektedir.
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Şekil 3.6. Yurtiçi Orijinal Günah (Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı
verileri kullanılarak hesaplanmıştır).
Şekil 3.6.’da görüldüğü üzere yurt içinde artan faiz oranlarının da
etkisiyle Hazine, son iki yılda yoğun bir şekilde yurt içinde yabancı para ile
borçlanmış ve orijinal günah tarihsel olarak en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
Öte yandan, döviz cinsinden devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ve kira
sertifikaları ile yapılan bu borçlanma kısa dönemde maliyet avantajı
sağlıyormuş gibi görünmektedir. Ancak bu borçlanma, literatürde sıkça
vurgulandığı ve 2012 öncesi dönemde tecrübe edildiği gibi varlık ve
yükümlülükler arasındaki uyuşmazlıklar nedeniyle olası döviz kuru şoklarına
karşı ekonominin kırılganlığını artırmaktadır. Böylece ülke ekonomisi mali ve
finansal krizlere açık hale gelmektedir (Cangöz, 2020: 3).
Orijinal günahın büyüklüğüyle hazinenin döviz kurlarındaki artışlara
karşı duyarlılığı ters yönde hareket etmektedir. Döviz kurundaki %5’lik artış,
2002 yılında döviz cinsi ve endeksli iç borcu yaklaşık 1,5 milyar TL artırır
iken; hazine risk yönetimi kapsamında azalan döviz cinsi borçlar sebebiyle
küresel krizin yaşandığı 2009 yılında yalnızca 880 milyon TL artırmaktadır.
Takip eden yıllarda döviz cinsi iç borçların azalmasına paralel bir biçimde kur
artışının iç borç stoku üzerindeki etkisi önce azalmış ve 2012 yılında ise sıfıra
indiği görülmüştür. Fakat 2018 yılından itibaren hazinenin yeniden döviz
cinsinden iç borçlanmaya başlaması ile birlikte iç borç stokunun döviz kuru
hareketliliğine karşı duyarlılığı artış göstermiştir. Bu açıdan kurdaki %5’lik
değişimin iç borç stoku üzerindeki etkisi, 2018 yılında 290 milyon TL ve
2019 yılında ise 4,3 milyar TL’ye yükselmiştir. Bu miktar 2020 yılı Ağustos
ayı itibari ile 13,7 milyar TL ile tarihsel olarak en yüksek seviye konumuna
gelmiştir. Bu süreç Şekil 3.7.’de gösterilmektedir.
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Şekil 3.7. %5 Kur Artışı Etkisi (Milyar TL) (Kaynak: Hazine ve Maliye
Bakanlığı verileri kullanılarak hesaplanmıştır).
Kamu borç yönetimi açısından temel amaç orta ve uzun vadede
mümkün olan en düşük maliyet ve makul risk düzeyinde borçlanmaktır. Bu
kapsamda orijinal günah sebebiyle bozulan risk pozisyonuna karşılık olarak
hazinenin döviz cinsi borçlanarak bir maliyet avantajı sağlayıp sağlamadığı
ele alındığında, ABD doları cinsinden yıllık olarak ortalama %3,5-%4,0
seviyelerinde faiz ödenirken; euro cinsi borçlanmalarda yıllık faiz oranının
%2-%3 seviyelerinde gerçekleştiği dikkat çeken bir durumdur. Bu durum
Şekil 3.8.’de gösterilmektedir.

Şekil 3.8. Yurtiçi Döviz Borçlanma Maliyeti (%) (Kaynak: Hazine ve Maliye
Bakanlığı verileri kullanılarak hesaplanmıştır).
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Hazine, yurt içinde döviz cinsinden borçlanmayı genellikle 1-2 yıllık
vadeler ile yapmaktadır. ABD doları ve euro olarak kendi yurt içi
piyasalarında borçlanan ülkelerin aynı vadeli tahvillerinin faizi oldukça düşük
orandadır. Nitekim 1-2 yıllık ABD tahvilleri %0,12-0,14; Almanya ve
Fransa’nın euro tahvil faizi negatif olmak üzere %0,65-0,75 bandında bir seyir
izlemektedir. Euro bölgesinin yüksek borçlu ülkelerinden olan İtalya’nın
tahvil faiziyse negatif %0,35-0,55 seviyelerindedir. Euro bölgesinde
Türkiye’nin B2 olan kredi notuna B1 ile en yakın ülke konumunda olan
Yunanistan’ın 6 aylık tahvillerinin getirisi negatif olarak %0,2; 5 yıllık
tahvillerinin getirisi ise %0,15 düzeyindedir. Dolayısı ile hazine yurt içinde
döviz cinsi borçlanırken bir yandan yatırımcılara ödediği risk primi sebebiyle
ilave maliyet üstlenmek durumunda kalırken, diğer yandan döviz kuru riskini
üstlenmektedir. Bu açıdan orijinal günahın meydana gelmesiyle sonuçlanan
süreçte hazinenin yurt içinde dövizle borçlanma stratejisi düşük maliyetmakul risk dengesinin sağlanması biçimindeki borç yönetiminin temel
prensibini karşılamaktan uzak görünmektedir. Türkiye’de 2018-2020
döneminde uluslararası rezervin döviz iç borcunu karşılama oranının seyri
Şekil 3.9.’da gösterilmektedir.

Şekil 3.9. Uluslararası Rezervin Döviz İç Borcunu Karşılama Oranı (%)
(Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı verileri kullanılarak hesaplanmıştır).
Net rezervin döviz iç borcunu karşılama oranının seyri ise Şekil
3.10.’da gösterilmektedir.
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Şekil 3.10. Net Rezervin Döviz İç Borcunu Karşılama Oranı (Kaynak: Hazine
ve Maliye Bakanlığı verileri kullanılarak hesaplanmıştır).
Dış borç duyarlılığının önemli bir göstergelerinden birisi uluslararası
rezervlerin kısa vadeli dış borçları karşılama oranıdır. Vade yapısı da dikkate
alınarak döviz cinsi iç borçlara uygulandığında; 2018 yılında 74,78
seviyesinde olan oranın 2019 yılında 6,94’e düştüğü ve Eylül 2020 itibarıyla
2,28’e kadar gerilediği görülmektedir. Aynı değerlendirme net döviz rezervi
üzerinden yapıldığında; 2018 yılında 26,62 olan bu oran 2019 yılında 2,52’ye
ve Eylül 2020’de 0,39’a düşmektedir. Dolayısıyla hızlı bir şekilde artan döviz
cinsi iç borçlar para birimi uyuşmazlığı nedeniyle döviz pozisyonunu olumsuz
yönde etkilemektedir (Yurdadoğ ve Albayrak, 2019). Ayrıca bu durum
mevcut rezervlerin döviz cinsi yükümlükleri karşılama yeterliliğini azaltıcı
yönde de etki yaratmaktadır.
Sonuç olarak, hazinenin 2002 yılından bu yana sürdürdüğü
“borçlanmanın ağırlıklı olarak TL cinsinden yapılması” stratejisine ek olarak
2011-2017 yılları arasında uyguladığı gibi “iç borçlanmanın TL cinsinden
yapılması” durumunda döviz cinsinden iç borçların vadesi görece kısa olduğu
için hazine döviz pozisyonunun hızlı bir şekilde iyileşeceği öngörülmektedir.
Böylece gerek hazinenin gerekse finansal sistemin döviz kuru şoklarına karşı
direnci artacaktır (Cangöz, 2020: 5-6).
3.2.2. Dalgalanma Korkusu Hipotezi Kapsamında Yansıma Etkisi
Enflasyon hedeflemesi uygulayan ülkelerde, döviz kuru düzenlemeleri
üzerine yapılan tartışmalar “dalgalanma korkusu (fear of floating)” olarak
tanımlanmaktadır. Calvo ve Reinhart (2002), döviz kurlarının dalgalı
seyretmesine izin verilen ekonomilerde dahi kur üzerine müdahalelerde
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bulunulmasını, dalgalanma korkusu olarak tanımlayan ilk araştırmacılardır.
Calvo ve Reinhart (2002) tarafından yapılan çalışmada, gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkelerden oluşan 39 ülke için, 1970-1999 döneminde döviz
kurlarında, faiz oranlarında ve uluslararası rezervde aylık değişimler
incelenmiştir. Serbest dalgalanma sistemini uyguladıklarını ifade eden
ülkelerin aslında yönetimli dalgalanma (managed float) ya da kirli dalgalanma
(dirty float) sistemini uyguladıkları ortaya konmuştur. Gelişmekte olan
ülkelerde, gelişmiş ülkere göre döviz borç miktarındaki fazlalık, döviz
kurunun fiyatlara yansımasının yüksek düzeyde olması, kredibilite
sorunlarının derinliği gibi sorunların varlığı göze çarpmaktadır. Özellikle
gelişmekte olan ülkelerde sıkça görülen bu problemlerden dolayı dalgalı döviz
kuru sistemi üzerinde belirli bir kur hedefi olmaksızın doğrudan veya dolaylı
yollardan müdahaleler yapılmaktadır. Çünkü söz konusu ülkeler, hiçbir
müdahalenin yapılmadığı durumlarda, mevcut sistemin sürdürülebilirliği
konusunda zorluk çekmektedir. Calvo ve Reinhart döviz kuru oynaklığının,
serbest dalgalanma uygulayan ülke ekonomilerinde müdahale edilen serbest
döviz kur sistemlerini (korkulu dalgalanma) tercih eden ekonomilere kıyasla
daha yüksek olduğunu belirtmektedir. Diğer taraftan söz konusu oynaklığın,
sabit döviz kuru sistemi uygulayan ülkelerde adı geçen her iki sisteme göre
daha düşük olduğu ortaya konmuştur. Araştırmacılar uluslararası rezerv
oynaklığı üzerine yaptıkları incelemede ise oynaklığın en fazla sabit döviz
kuru sisteminde daha sonra ise müdahale edilen serbest döviz kuru sisteminde
olduğunu ileri sürmüştür. Diğer taraftan söz konusu oynaklığın en az serbest
döviz kuru sistemi uygulayan ülke ekonomilerinde olduğu ifade edilmektedir
(Ball ve Reyes, 2004: 4).
Döviz kurlarında meydana gelen oynaklığın açıklanmasında faiz
oranlarının etkisi de ölçülmeye çalışılmıştır. Faiz oranlarının değiştirilmesiyle
döviz kurlarına dolaylı bir müdahale yapılabilmektedir. Fakat enflasyon
hedeflemesi yapan merkez bankaları incelendiğinde, hedeflenen enflasyondan
sapma halinde faiz oranlarının etkin bir araç olarak kullanıldığı görülmektedir.
Bu yönüyle faiz oranları ile müdahalenin, korkulu dalgalanmanın mevcut
olduğunu ispat etmek için tek başına yeterli bir kanıt olmadığı
düşünülmektedir. Bu müdahale uluslararası rezerv oynaklığı bağlamında
incelendiğinde ise söz konusu oynaklığın dış borçların ödenmesi neticesinde
gerçekleşmiş olabileceği düşünülmektedir. Dolayısıyla faiz oranlarındaki
değişiklik sonucu rezervlerde meydana gelen oynaklık korkulu dalgalanmanın
varlığını ortaya koymak için yeterli olmamaktadır. Bu bağlamda Ball ve
Reyes (2004) çalışmalarında, dalgalanma korkusu ve enflasyon hedeflemesi
arasında ayrım yapmışlardır. Merkez bankaları, enflasyon hedeflemesi
kapsamında ticarete konu olan malların fiyatları hedeflenen fiyatlara
yansıdığında, faiz oranları aracını kullanarak döviz kuruna müdahalede
bulunmaktadır. Bu durumda rezervlerde az miktarda değişim olmaktadır.
Diğer taraftan dalgalanma korkusunda ise döviz kurları değer kaybettiğinde
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faiz oranlarının kullanıldığı ve sıkı müdahalelerin olduğu görülmektedir.
Sonuç olarak enflasyon hedeflemesi uygulayan bir ülke için döviz kurlarına
faiz aracı ile yapılan müdahale enflasyon hedefinden sapmaları gidermek ve
döviz kurundan fiyatlara yansıma etkisini en aza indirmek için kullanılmakta
iken; dalgalanma korkusunda ise kur oynaklığının yaşanması halinde faiz
oranlarının kullanıldığı ortaya konmaktadır (Alacahan 2011: 235; Arı, 2010:
2833-2834).
3.2.3. Döviz Kuru ve Enflasyon Arasındaki Yansımayı Açıklayan
Teoriler
Bu kısımda yansıma etkisini açıklayan teoriler;
✓ Döviz Kuru Yansıması Kapsamında Tek Fiyat Kanunu
✓ Döviz Kuru Yansıması Kapsamında Satın Alma Gücü Paritesi
✓ Döviz Kuru Yansıması Kapsamında Harrod-Balassa-Samuelson
Modeli
✓ Döviz Kuru Yansıması Kapsamında Esneklikler Yaklaşımı
✓ Döviz Kuru Yansıması Kapsamında Piyasaya Göre Fiyatlandırma
✓ İhracatçı Firmaların Mark-Up Fiyat Politikaları ve Yansıma Süreci
✓ Endüstriyel Organizasyon Modelleri Çerçevesinde Yansıma Süreci
başlıkları altında incelenecektir.
3.2.3.1. Döviz Kuru Yansıması Kapsamında Tek Fiyat Kanunu
Teorik temelleri D. Ricardo tarafından ortaya atılan “Tek Fiyat
Kanunu”, 20. y.y.’da G. Cassel tarafından döviz piyasalarına uyarlanmıştır.
Tek fiyat kanunu, rekabetçi piyasalarda ticaret kısıtları ve taşıma maliyetleri
olmadığı varsayımı altında, farklı ülkelerde benzer malın aynı fiyattan
satılması olarak tanımlanmaktadır (Krugman ve Obstfeld, 2003: 389). Tek
fiyat kanunu, döviz kuru yansıma etkisinin temel dayanağı olarak
görülmektedir (Tüzün, 2007: 5). Söz konusu kanuna göre ticarete konu olan
homojen malın, cari döviz kurundan ulusal paraya çevrilmiş fiyatının
dünyanın heryerinde aynı olması gerekmektedir. Bu durumda bölgesel olarak
bir malın fiyatında meydana gelen farklılığın, taşıma maliyetlerindeki
farklılıkları aşmaması gerekmektedir. Mal fiyatlarında ortaya çıkan farklılığın,
taşıma maliyeti farklılıklarını aştığı durumda arbitraj mekanizması ile bu fark
ortadan kalkmaktadır (Seyidoğlu, 2013). Bir malın fiyatının benzer para
birimi cinsinden yurt içinde ve yurt dışında aynı olduğunu ifade eden tek fiyat
kanununa göre döviz kurunun işleyişi;
𝑃𝑖 = 𝑃𝑑 𝑥𝑁𝐷𝐾
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biçimindedir. Bu eşitlikte 𝑃𝑖 ; ithalatçı ülkenin yurt içi fiyatını, 𝑃𝑑 ; ihracatçı
ülkenin yurt dışı fiyatını, 𝑁𝐷𝐾 ise ihracatçı ve ithalatçı ülkeler arasındaki
nominal döviz kurunu ifade etmektedir. Yabancı fiyatlar (ihracatçı ülke fiyatı)
sabit olduğu takdirde, ulusal paranın değer kazanması durumunda yurt içi
fiyatların azalması; ulusal paranın değer kaybetmesi halinde ise yurtiçi
fiyatların artması beklenmektedir. Diğer taraftan söz konusu denklemin ifade
ettiği eşitlik sağlanamadığı takdirde, kârlı bir arbitraj imkanının ortaya
çıkması beklenmektedir. Eğer,
𝑃𝑖 < 𝑃𝑑 𝑥𝑁𝐷𝐾
eşitsizliği ortaya çıkarsa, bu durumda arbitrajcı yurt içinde 𝑃𝑖 fiyatından aldığı
malı, 𝑃𝑑 fiyatından yurt dışında satarak kar elde etmektedir (Uçan, 2019: 28).
Söz konusu eşitsizlik,
𝑃𝑖 > 𝑃𝑑 𝑥𝑁𝐷𝐾
biçiminde gerçekleştiğinde ise arbitrajcı yurt dışından 𝑃𝑑 fiyatından aldığı
malı, yurt içinde 𝑃𝑖 fiyatından satarak kar elde etme fırsatını yakalamaktadır.
Genellikle tam rekabet piyasası koşullarında geçerli olan tek fiyat
kanunu, döviz kurlarında ortaya çıkan bir değişmenin tümüyle fiyatlara
yansıyacağını ifade etmektedir. Bu durum teknik olarak döviz kurlarından
fiyatlara tam yansıma olarak da ifade edilmektedir. Tam rekabet koşullarının
ihlallerinde kısmi yansıma durumu ortaya çıkmaktadır. Mal piyasalarında
geçerli olan tek fiyat kanunu, para piyasalarında da geçerli olabilmektedir.
Günümüz dünyasında; ticaret sınırlamaları ve taşıma maliyetlerinin olması,
karlı arbitraj imkanını ortadan kaldırmaktadır. Şirketlerin farklı ya da
bölünmüş piyasalarda farklı fiyatlar uygulayabilme güçlerinin olması gibi
nedenlerden dolayı tek fiyat kanunun geçerli olmayacağı söylenebilmektedir
(Alacahan, 2011: 52). Dolayısıyla tek fiyat kanunun, kısmi yansıma etkisini
açıklamakta yetersiz kaldığı görülmektedir.
3.2.3.2. Döviz Kuru Yansıması Kapsamında Satın Alma Gücü
Paritesi
Satın alma gücü paritesi, tek fiyat kanununa dayanan ve ampirik olarak
ilk kez G. Cassel tarafından ele alınan, döviz kurunun belirlenmesine yönelik
olarak kullanılan bir teoridir (Dornbusch, 1995: 265). Bu teori, tek fiyat
kanununda ifade edilen bir mal yerine, tüm mal piyasaları üzerine
uygulanması olarak düşünülebilir. Ülkeler arasında ortaya çıkan fiyat düzeyi
farklılıklarını sonlandıran para birimi dönüştürme oranı olarak da
tanımlanabilmektedir (Arslan ve Kambur, 2007: 9). Dolayısıyla her bir mal
için tek fiyat kanununun geçerliliği mevcut ise satın alma gücü paritesi
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teorisinin de geçerliliği kendiliğinden sağlanacaktır. Diğer taraftan söz konusu
teori para ve döviz piyasalarına da uygulanmaktadır. Satın alma gücü paritesi
teorisi mutlak ve göreceli olmak üzere iki başlık altında incelenmektedir.
Mutlak satın alma gücü paritesi teorisi, ülkenin döviz kurları ile fiyatlar genel
seviyesi arasında bağ kurmaktadır (Öztürk ve Bayraktar, 2010: 162). Teorinin
ana felsefesi, ülkeler arasında oluşan fiyatlar genel seviyesi oranının, denge
döviz kurunun bir temsilcisi olduğu düşüncesidir. Mutlak satın alma gücü
paritesi (SAGP);
𝑀𝑢𝑡𝑙𝑎𝑘 𝑆𝐴𝐺𝑃 =

𝑃𝑠𝐴
𝑃𝑠𝐵

biçiminde gösterilmektedir. Bu eşitlikte 𝑃𝑠𝐴 ; A ülkesindeki s mal sepetinin
fiyatını, 𝑃𝑠𝐵 ise s mal sepetinin B ülkesindeki fiyatını temsil etmektedir. Bu
fiyatların oranı, A ve B ülkelerindeki Mutlak SAGP’yi vermektedir. Türkiye
ve ABD arasındaki döviz kurunun mutlak SAGP’ye göre nasıl belirlendiği bir
örnek ile incelenecek olunursa; 𝑃𝑠𝑇𝑅 = 500 Lira, 𝑃𝑠𝐴𝐵𝐷 =100 $ olarak
alındığında, mutlak SAGP’ye göre iki ülke arasındaki döviz kurunun;
𝑃𝑠𝑇𝑅
𝑃𝑠𝐴𝐵𝐷

=

500
100

=5

şeklinde gerçekleşmesi gerektiği anlaşılmaktadır.
Mutlak SAGP ile belirtilen denge döviz kurunun ilgili mal sepetinde
yer alan malların ağırlığının ülkeler arasında farklılıklar göstermesi, dış
ticarete konu olan mallar ile dış ticarete konu olmayan malların nispi fiyat
farklılıkları, taşıma maliyetleri, ticarete getirilen sınırlandırmalar, malların
heterojen olması gibi etmenler SAGP’nin oluşmasını zorlaştıran etmenler
olarak görülmektedir (Parasız, 2005: 589; Hossain ve Chowdhury, 1998: 17).
Göreceli SAGP, iki ülke arasıdaki SAGP’nin oluşumunu kısıtlayan bir
takım piyasa aksaklıklarının varlığı durumunda bu aksaklıkları gidererek
SAGP’nin oluşmasını sağlamaktadır (Hallwood ve MacDonald, 2000: 124).
Göreceli SAGP bu aksaklığı, iki ülke arasındaki döviz kurunun değişme
yüzdesinin, bu iki ülke arasındaki ulusal fiyat düzeyi değişmesine eşit
olacağını ifade etmektedir (Cherunilam, 2008: 415). Göreceli SAGP;
𝐺ö𝑟𝑒𝑐𝑒𝑙𝑖 𝑆𝐴𝐺𝑃 = %∆𝑃𝑠𝐴 − %∆𝑃𝑠𝐵
biçiminde formüle edilmektedir. Bu gösterimde %∆𝑃𝑠𝐴 ; A ülkesindeki s mal
sepetinin fiyatındaki yüzde değişimi, %∆𝑃𝑠𝐵 ise s mal sepetinin B ülkesindeki
fiyatının yüzde değişimi göstermektedir.
Göreceli SAGP’nin hesaplanmasında bir baz döneminin belirlenmesi
gerekmektedir. Ülkelerin fiyat seviyelerindeki değişimleri temsil etmesi için
genellikle tüketici fiyat endeksi kullanılmaktadır. Göreceli SAGP’nin
oluşumu Türkiye ve ABD için bir örnek ile açıklanacak olunursa; baz yılı
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olarak her iki ülkede de enflasyonun %3 olduğu varsayıldığında sonraki
dönemde ABD ekonomisinde enflasyon oranı %6, Türkiye’de ise %10 olarak
gerçekleştiği düşünülsün. Bu durumda Göreceli SAGP gereği, Türkiye’nin
ulusal parasının %4 (%10-%6) değer kaybettiği sonucuna ulaşılmaktadır.
SAGP’nin, fiyatlar ve döviz kurları arasındaki tepki farklılıkları
(uyumlanma farklılıkları) ve hükümetlerin döviz piyasalarına herhangi bir
sebepten dolayı yaptıkları müdahalelerden dolayı kısa dönemde genelde
geçersiz olduğu görülmektedir (Seyidoğlu, 2013). SAGP, önemli iki olguyu
ortaya koymaktadır. Bunlar;
✓ Düz bir net ihracat eğrisinin varlığı durumunda, yatırım ya da
tasarruflardaki değişmeler, nominal veya reel döviz kurunu önemli
ölçüde etkilemektedir.
✓ Kendi ortalamasına dönen bir reel döviz kurunun varlığı halinde,
fiyat düzeyindeki değişmeler neticesinde nominal döviz kurunun da
değişeceğidir (Parasız, 2005).
Hem mutlak SAGP hem göreceli SAGP, tek fiyat kanununda geçerli
olan, döviz kurundan fiyatlara tam yansıma etkisinin geçerliliğini ortaya
koymaktadır. Dolayısıyla bu yönüyle SAGP’de eksik rekabet piyasaları ile
kısmi yansıma etkilerini açıklama konusunda eksiklikler sergilemektedir.
Diğer taraftan ulusal fiyat düzeylerini simgeleyen mal sepeti olarak tercih
edilen fiyat endekslerinin, ticarete konu olmayan malları da içermesi
sebebiyle tam yansıma etkisi gerçekleşmemektedir. Şekil 3.11.’de SAGP’nin
uzun dönemde geçerlilini ifade eden mekanizma gösterilmektedir.
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Şekil 3.11. SAGP’nin Uzun Dönemde Geçerliliği (Ahmad ve Saima, 1999).
3.2.3.3. Döviz Kuru Yansıması Kapsamında Harrod-BalassaSamuelson Modeli
Satın alma gücü paritesindeki (SAGP) sapmalar, diğer bir deyişle reel
döviz kurunun uzun dönemde kendi ortalamasından ayrılması birçok
araştırmaya konu olmuştur. Bu konuda ilk olarak Harrod (1933), sonrasında
ise Balassa (1964) ve Samuelson (1964) bu konuda ayrı ayrı araştırmalar
yapmıştır. Bu araştırmalar, iktisat yazınında Harrod-Balassa-Samuelson
modeli (HBS modeli) olarak bilinmektedir. HBS modeli uzun dönemde reel
döviz kurlarındaki sapmaların, ülkelerin ticarete konu olan ve olmayan
sektörlerinin göreceli fiyatları ve bu fiyatları belirleyen göreceli verim
hızlarındaki değişimden kaynaklandığını ileri sürmektedir (Bozoklu ve
Yılancı, 2010: 593).
Bir ülkedeki fiyatlar genel seviyesi, ticarete konu olan ve olmayan mal
fiyatlarındaki farklılaşmalardan etkilenmektedir. Ancak SAGP’ye göre fiyat
seviyeleri arasındaki oransal fark ile belirlenen döviz kurunun sadece ticarete
konu olan mal fiyatlarındaki değişimden etkilendiği kabulü HBS modelinin
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çıkış noktasını oluşturmaktadır. Dolayısıyla SAGP yaklaşımında fiyat
düzeylerinin farklılaşmasına neden olacak uluslararası üretim farklılıklarının
ihmal edilmemesi gerekmektedir. HBS modeline göre; ticarete konu olan ürün
sektöründeki üretim artışı, ticaret dışı ürün sektörüne kıyasla daha fazladır.
Dolayısıyla ticarete konu olan ürün sektöründe daha yüksek fiyat seviyeleri
ortaya çıkma eğilimi oluşmaktadır. Söz konusu sektörler arasındaki verimlilik
farklılıkları SAGP’den kalıcı sapmalara neden olabilmektedir (Obstfeld ve
Rogoff, 1996: 205).
HBS modeline göre döviz kuru, ticarete konu olan ve ticaret dışı
malların göreli iç fiyatlarına bağlıdır. Eğer bir ülkedeki ticarete konu olan mal
sektöründe meydana gelen verimlilik artışı yüksek seviyelerde ise, ticaret dışı
malların fiyatları ticarete konu olan mal fiyatlarına kıyasla daha hızlı
yükselecektir. Çünkü, ticarete konu olan mal sektöründe meydana gelen
verimlilik artışı ile ücretler artmaktadır. Bu artışın ticaret dışı mal sektörüne
yayılması sonucunda, ticaret dışı mal sektöründe fiyatların artacağı
varsayılmaktadır (Giancarlo, 2001: 225). Ticarete konu olmayan sektörlerdeki
verimlilik aynı oranda artmaz iken; işgücünün sektörler arasında tam hareketli
olduğu varsayımıyla ücretlerdeki bu artış tüm ekonomiye yayılarak diğer
sektörlerdeki fiyatları da yükseltecektir. Sektörler arasındaki verimlilik
farklılıklarının toplam fiyat düzeyi üstünde bir artışa neden olduğu bu
mekanizma HBS modelinin içsel aktarım mekanizmasıdır (Çil, 2015: 84). Bu
mekanizma, Şekil 3.12.’de gösterilmektedir.

Şekil 3.12. HBS Hipotezinin İçsel Aktarım Mekanizması
Şekil 3.12.’de ki mekanizmadan da görüldüğü üzere ticarete konu
olmayan mal sektöründe artan fiyat durumu HBS modeline göre, ülke
ekonomisinde reel döviz kurunun değerlenmesine sebep olacaktır. Başka bir
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ifadeyle, dış ticarete konu olmayan sektörlerde artan fiyatlar, genel fiyat
seviyesini artırarak reel döviz kurunun değerlenmesine neden olacaktır.
HBS modelinin geçerliliği üzerine yapılan birçok çalışmada model
tarafından göreceli olan verim farkı açıklanırken tam rekabet, tam sermaye
hareketliliği, sektörler arası tam faktör hareketliliği ve ticarete konu olan
mallar için tek fiyat kanununun geçerliliği gibi varsayımlar sebebiyle
eleştirilmiştir. Özellikle sermayenin uluslararası seviyede hareketliliğinin ve
ücretlerin esnekliğinin tam olmaması gibi kabullerin varlığı modelin özellikle
kısa dönemde geçerliliğinin sorgulanmasına yol açmıştır (Öztürk, 2013: 22).
3.2.3.4. Döviz Kuru Yansıması Kapsamında Esneklikler Yaklaşımı
Döviz kurlarının yansıma etkisini açıklamaya yönelik olarak esneklik
yaklaşımını temel alan modeller, başlangıçta ödemeler bilançosuna
dayanmaktaydı. Diğer bir deyişle bir ekonomide gerçekleşen devalüasyon
sonucu, arz ve talep esneklikleri hesaba katılarak ödemeler bilançosunun nasıl
etkilendiği analiz edilmekteydi. Dolayısıyla ticaret bilançosu üzerindeki bu
etki
kapsamında
Marshall-Lerner
(ML)
koşulu
(𝑒𝑥 ; ihraç mallarının yurt dışı talep esnekliği, 𝑒𝑚 ; ithal mallarının yurt içi
talep esnekliği olmak üzere 𝑒𝑥 + 𝑒𝑚 ≥ 1 ) analize dahil edilmiştir. Bu analize
göre bir ekonomide meydana gelen devalüasyon sonucunda;
✓ 𝑒𝑥 + 𝑒𝑚 < 1 ise dış ticaret bilançosu üzerinde olumsuz bir etki,
✓ 𝑒𝑥 + 𝑒𝑚 > 1 ise dış ticaret bilançosu üzerinde olumlu bir etki,
✓ 𝑒𝑥 + 𝑒𝑚 = 1 ise dış ticaret bilançosu üzerinde nötr bir etki
oluşmaktadır. Esnekliklerin kısa dönemde yüksek olmaması nedeniyle ML
koşulunun geçerli olması çok zordur (Appleyard vd., 2010). Dolayısıyla,
döviz kurlarında meydana gelen bir artış, ödemeler dengesi üzerinde önce
bozulmaya uzun dönemde ise olumlu etkiye sebep olacaktır. Sonuç olarak,
kurlarda meydana gelen artışın ödemeler bilançosu üzerinde J eğrisi
biçiminde bir etkiye sahip olduğu söylenmektedir (Seyidoğlu, 2013). Şekil
3.13.’te J eğrisinin oluşum süreci gösterilmektedir.
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Şekil 3.13. J Eğrisinin Oluşum Süreci (Özdemir, 2020)
Şekil 3.13.’te cari açık veren ülkenin dış ticaret dengesinin devalüasyon
gerçekleşmesi ile birlikte ML koşulunu gerçekleştiği noktaya kadar açık
vermeye devam ettiği görülmektedir. Ancak ML koşulunun geçerli olduğu
noktada cari açık hızlı bir şekilde kapanmaya başlayarak ekonomi cari fazla
vermeye doğru gitmektedir (Appleyard vd., 2010).
Döviz kurlarının yansıma etkisi üzerine çalışma yapan bazı
araştımacılar, yukarıda ifade edilen döviz kurunun ödemeler bilançosu
üzerindeki etkilerinin analiz edilmesi modeline dayanarak döviz kurlarının
yansıma etkisini incelemektedir (Swift, 2001: 20). Denge arz ve talep modeli
kullanılarak oluşturulan modeller ile ihracatın arz fiyat esnekliğinin sonsuz
olması halinde döviz kuru yansımasının tam olacağı ifade edilmektedir
(Hooper ve Marquez, 1993: 13). Bu yaklaşım, uluslararası piyasalardaki arz
ve talebin fiyat esnekliği arasında bir ilişki kurmaktadır (Tekin, 2005: 22). Bu
ilişkiyi elde etmek için öncelikle ithalatın arz ve talebi sırasıyla (1) ve (2)’deki
gibi yazılmaktadır;
𝑄𝐷 = 𝐷(𝑃𝐷 )
(1)
𝑃𝐹
𝑃𝐹
𝑄𝑆 = 𝑆 ( ) ve 𝑃𝐷 =
(2)
𝑁

𝑁
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(1) ve (2) eşitliklerinde;
✓
✓
✓
✓
✓

𝑄𝐷 ; ithal edilen malın talebini,
𝑄𝑆 ; ithal edilen malın arzını,
𝑃𝐷 ; ithal edilen malın ulusal para cinsinden fiyatını,
𝑃𝐹 ; ithal edilen malın yabancı para cinsinden fiyatını,
𝑁; iki para birimi arasındaki nominal döviz kurunu

göstermektedir. N’deki artışlar, ulusal para biriminin değer kaybını ifade
etmektedir. (1) ve (2) denklemlerini fiyat açısından ayrıştırmak amacıyla,
farkları alınırsa (3) ve (4) denlemleri elde edilmektedir;
𝑑𝑄𝐷 =
𝑑𝑄𝑆 =

𝑑𝑄𝐷

𝑑𝑃𝐷
𝑑𝑃𝐷
𝑑𝑄𝑆
1
[𝑑𝑃𝐹 ( ) 𝑑𝑃𝐷
𝑑𝑃𝐹
𝑁

(3)
−

𝑃
( 𝐷2 ) 𝑑𝑁]
𝑁

(4)

Buradan, ithalat talebinin fiyat esnekliği;
𝑒𝐷 = (

𝑑𝑄𝐷
) 𝑃𝐷 /𝑄𝐷
𝑑𝑃𝐷

(5)

Arzın fiyat esnekliği;
𝑒𝑆 = (

𝑑𝑄𝑆
) (𝑁𝑃𝐷 )/𝑄𝑆
𝑑𝑃𝐹

(6)

biçimindedir. Dengenin oluşması için,
1
(𝑁𝑄𝐷 /𝑃𝐷 )/𝑒𝑆 [( ) 𝑑𝑃𝐷
𝑁

−

𝑃
( 𝐷
2)
𝑁

𝑑𝑁

] = 𝑄𝐷 /𝑃𝐷 𝑒𝐷 𝑑𝑃𝐷

(7)

eşitliği sağlanmaktadır. (7) eşitliği döviz kurundaki bir değişmeyi takip eden
ithal malın ulusal para cinsinden yurtiçi fiyatındaki bir değişmenin, arz ve
talep esnekliğinin bir fonksiyonu olduğunu göstermektedir. Bu eşitliğin
düzenlenip, basitleştirilmesiyle;
𝑌𝐸 = (

𝑑𝑃𝐷
𝑑𝐸
)( )
𝑃𝐷
𝐸

= (1 − 𝑒𝐷 /𝑒𝑆 )−1

(8)

eşitliği elde edilmektedir (Tekin 2005: 22). Son eşitlikte döviz kuru yansıma
etkisi, tam rekabet koşulları altında ve arz-talep esnekliklerinin sabit olduğu
varsayımıyla şu şekilde tanımlanmaktadır (Hooper ve Marquez, 1993: 13):
𝑌𝐸 =

−1
𝑒

(1− 𝑒𝐷)
𝑆

(9)
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(9) numaralı denklemde 𝑒𝐷 ; ithalat talebinin fiyat esnekliğini, 𝑒𝑆 ise ithalat
arzının fiyat esnekliğini göstermektedir. Bu denklem veri alındığı durum söz
konusuyken 𝑒𝑆 = ∞ ise, döviz kuru yansıma etkisi tam olacaktır. Denklemden
(9) çıkarılacak diğer bir sonuç, arz esnekliğinin düşük ve talep esnekliğinin
yüksek olduğu durumda, yansıma etkisinin katsayısının küçülmesi başka bir
deyişle sıfıra yaklaşmasıdır (Hooper ve Marquez, 1993: 13).
Döviz kuru yansıma etkisinin esneklikler yaklaşımına dayalı olarak
ölçülmesi hususunda bazı eksiklikler mevcuttur. Bu eksikliklerden ilki daha
önce belirtildiği üzere esneklikler yaklaşımının tam rekabet koşulları altında
formüle edilmiş olmasıdır. Gerçek hayatta tam rekabet piyasası sıklıkla
karşılaşılan bir piyasa türü değildir. Diğer bir eksiklik, döviz kuru
değişmelerine fiyatların vermiş olduğu tepkilerin zamanlamasının
ölçülememesidir. Esneklikler yaklaşımı, ithal mal üreticilerinin verdiği
tepkileri göz önünde bulundurmayarak ihmal etmektedir (Tüzün, 2007: 56).
3.2.3.5. Döviz Kuru Yansıması Kapsamında Piyasaya Göre
Fiyatlandırma
Piyasaya göre fiyatlandırma, döviz kurlarının yansıma etkisinin mikro
ekonomik temellerini ortaya koymuştur. Bu yaklaşım tam rekabet piyasaları
yerine eksik rekabet koşullarında firma davranışı üzerinde yoğunlaşmaktadır.
1980’li yıllarda döviz kurlarındaki değişikliklerin, ihracat ve ithalat fiyatlarına
tam yansımadığı gözlenmektedir. Diğer bir deyişle, kısmi yansıma etkisi
mevcuttur. Bu durumu P. Krugman 1987 yılında, piyasaya göre fiyatlandırma
modelini kullanarak açıklamaya çalışmıştır. Sonraki yıllarda Krugman’ın
modelini Knetter ekonometrik açıdan incelemiştir (Yönder, 2007: 1, Lavoie
ve Liu, 2007: 2). Dolayısıyla söz konusu model ihracatçı firmaların fiyatlama
davranışlarına ilişkin tartışmalara yeni bir boyut getirmiştir.
Uluslararası arbitraj imkanlarına getirilen kısıtlar ve belli bir ihraç
piyasasındaki talep esnekliğinin satış fiyatındaki değişmeler ile farklılaştığı
durumlarda, ihracatçı firma için uluslararası fiyat farklılaşmasının optimal
olabileceği koşullar ortaya çıkmaktadır. Bu ortamda döviz kurunda meydana
gelen değişmelerin ihracat fiyatları üstünde göstermiş olduğu etki Krugman
tarafından “piyasaya göre fiyatlandırma” olarak tanımlanmaktadır (Aldemir
2005: 35-37).
Knetter (1989)’da dış pazara satış yapan N adet ihracatçı firmanın
bulunduğu modelini (1) de ki gibi ifade etmektedir. (1)’de her pazarın genel
bir forma sahip olduğu varsayılmaktadır.
𝑄𝑖𝑡 = 𝑓𝑖 (𝑁𝐷𝐾𝑖𝑡 𝑃𝑖𝑡 )𝑈𝑖𝑡 , 𝑖 = 1, ⋯ , 𝑁
𝑡 = 1, ⋯ , 𝑇

(1)

(1)’de
✓ 𝑄𝑖𝑡 ;

t zamanında 𝑖 hedef pazarının talep ettiği miktarı,
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✓ 𝑃;
✓ 𝑁𝐷𝐾;
✓ 𝑈;

ihracatçının para cinsinden fiyatı,
hedef pazar ve ihracatçı arasındaki döviz kurunu,
talepteki kaymayı gösteren rastsal bir değişkeni

Göstermektedir. Knetter piyasa yapısı hakkında hiçbir varsayımda
bulunmamakta ve ihracatçının maliyetini (2) biçiminde göstermektedir
(Knetter, 1989: 199).
𝐶𝑡 = 𝐶(∑ 𝑄𝑖𝑡 )𝛾𝑡

(2)

(2) eşitliğinde;
✓ 𝐶𝑡 ; yerel para birimi cinsinden hedef pazarlardaki toplam
maliyetleri,
✓ 𝛾𝑡 ; maliyet fonksiyonunda herhangi bir nedenle meydana
gelebilecek olan değişmeyi
ifade etmektedir. İhracatçının 𝑡 dönemindeki karı ise (3) biçiminde
gösterilmektedir.
𝜋𝑡 = ∑ 𝑃𝑖𝑡 𝑄𝑖𝑡 − 𝐶(∑ 𝑄𝑖𝑡 )𝛾𝑡

(3)

(3) eşitliğinde kar fonksiyonu yerine talep fonksiyonu yazıldığında ve her
dönemde her pazardaki fiyatların maksimize edildiği durumda (4) eşitliği elde
edilmektedir.
𝑃𝑖𝑡 = 𝐶𝑡 (

𝑒𝑖𝑡

),

𝑒𝑖𝑡 −1

𝑖 = 1, ⋯ , 𝑁

(4)

𝑡 = 1, ⋯ , 𝑇
(4) denkleminde,
✓ 𝐶𝑡 ; 𝑡 dönemindeki üretimin marjinal maliyetini,
✓ 𝑒𝑖𝑡 ; , 𝑖 hedef pazarındaki talebin fiyat esnekliğini
göstermektedir. (4)’teki eşitlik ihracatçının marjinal maliyetinin üstünde bir
fiyat belirlediğini ifade etmektedir. Marjinal maliyetin ne kadar üzerinde
fiyatın belirleneceğini, ihraç edilen malın talep esnekliği belirlemektedir. Her
bir hedef pazarda bu durum değişiklikler gösterebilmektedir. Knetter (1989)
piyasaya göre fiyatlandırma modelini, ulusal para birimi değer kazandığında
piyasa payını korumak isteyen ihracatçı firmanın, kurdaki değer artışının
etkisini yerel fiyatlara yansıtmayarak, kar marjını düşürmesi olarak
tanımlamaktadır.
Piyasaya göre fiyatlandırma modeli, ulusal paranın değer kaybı
şeklinde gerçekleşen döviz kuru değişmelerinde de ihracatçı firmanın pazar
payını artırmak için, karını artırmak yerine fiyatlarını düşüreceğini ifade
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etmektedir. Dolayısıyla piyasaya göre fiyatlandırma, ihracatçı firmanın
fiyatlarını ihraç piyasasındaki rekabete göre ayarlaması olarak da ifade
edilmektedir (Dinçer, 2005: 30). Bu modelde ihracatçı firma, rekabet
koşullarına ve ihraç malının talep esnekliğine göre pazara göre fiyatlandırma
yapmaktadır (Aldemir, 2005: 37).
Tablo 3.1. İkamesi Olmayan Mallarda Döviz Kuru Şoklarının Şiddetine Göre
İhracatçı ve İthalatçının Fiyat Ayarlamaları (Brauer, 2003)
Döviz Kuru Şoklarının Yapısı
Bağımlı
Yerli Paranın Değer Kaybı
Yerli Paranın Değer Kazancı
Değişken
Geçici Beklenen Kalıcı
Geçici Beklenen Kalıcı
İhracatçının
Fiyatı
İthalatçının
Fiyatı

↑↑↑

↓↓

↑

↓↓↓

↑↑

↓

↓

↓↓

↓↓↓

↑

↑↑

↑↑↑

Tablo 3.1.’deki okların sayısı döviz kuru şoku sonrası firmaların
fiyatlarında yaptığı ayarlamanın derecesini (şiddetini) ifade etmektedir.
İhracatçı ya da ithalatçı firmaların döviz kurunu fiyatlarına yansıtma süreci,
döviz kurundaki değişikliklerin yapısına da bağlıdır. Tablo 3.1.’de gösterildiği
üzere döviz kurunda meydana gelen bir değişmenin; kalıcı, geçici ya da
beklenen olması halinde ihracatçı veya ithalatçı firmanın fiyatlarını ne yönde
ve hangi şiddette etkileyeceği gösterilmektedir. Tablo 3.1.’deki bilgilere göre,
geçici bir şok ile birlikte ihracatçı fiyatını daha güçlü bir şekilde ayarlarken;
ithalatçının ise fiyatını kalıcı bir şokta güçlü şekilde ayarladığı
anlaşılmaktadır. Beklenen bir şokun gerçekleşmesi durumunda ise hem
ithalatçı hem de ihracatçı fiyatlarını aynı yönde, orta bir şiddette
ayarlamaktadır. Piyasaya göre fiyatlandırmanın varlığı, doğrudan kısmi döviz
kuru yansıma etkisinin mevcudiyetini göstermektedir. Diğer yandan tam
yansıma etkisinin mevcut olduğu durumda ise, piyasaya göre fiyatlandırma
modeli geçersizdir (Aldemir, 2005: 37).
3.2.3.6. İhracatçı Firmaların Mark-Up Fiyat Politikaları ve
Yansıma Süreci
Mark-Up fiyat politikası, maliyet sonrası fiyatlandırma, maliyet üstü
fiyat belirleme, kar marjı fiyatlandırma veya kar payı fiyatlandırma olarak da
ifade edilmektedir. Tam yansıma etkisinin geçerli olmadığı, kısmi yansıma
etkisini açıklamaya yönelik olarak ileri sürülen ve yansıma etkisinin mikro
ekonomik temellerini atan piyasaya göre fiyatlandırma modeli, uluslararası
iktisat yazınında Mark-Up fiyatlandırmaya dikkat çekmektedir. Kar payı
fiyatlandırma biçiminde de ifade edilen bu model, ürünün maliyetine sabit bir
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kar payı eklenmesi sonucunda, malın satış fiyatının belirlenmesi olarak
tanımlanmaktadır (McCalley, 1996: 206). Söz konusu modelin teorik
temellerini M. Kalecki (1942) çalışmasında ortaya koymuştur (Lee, 2003:
143). Bu çalışmaları Eckstein ve Fromm (1968), Dixit ve Stiglitz (1977)’nin
geliştirdikleri araştırmalar takip etmiştir. Ticaret fiyatlarının belirleyicisi
olarak ise Clark (1974), Helkie ve Hooper (1988) ile Hooper ve Mann
(1989)’un çalışmalarında ortaya konulan kar payı fiyatlandırma modeli göz
önüne alınmıştır (Hooper ve Marquez, 1995: 114).
Kalecki tarafından ortayan atılan kar payı fiyatlandırma modeli,
marjinal maliyet (MC)-marjinal hasılat (MR) ve arz-talep aracılığı ile kar
maksimizasyonu ilkesinin belirlediği fiyatlandırma yönteminden farklıdır. Kar
payı fiyatlandırma modelinde satış fiyatı, ortalama değişken maliyetlerinin
üzerine eklenen bir kar payı oranı ile belirlenmektedir (Ataman, 1997: 56).
Bir firmanın satış fiyatı Kalecki’ye göre;
𝑃 = 𝜆𝑐 + 𝑚𝑃̅

(1)

şeklinde belirlenmektedir (Özel, 2004: 8). (1) denkleminde, firmanın satış
fiyatı; 𝑃, kâr payı; 𝜆, firmaların monopol güçlerini ifade eden pozitif katsayı;
𝑚 ve benzer mal üreten firmaların ağırlıklı ortalama fiyatı 𝑃̅ ile
gösterilmektedir. Söz konusu analizde 𝑚 < 1 kabul edilmektedir. Çünkü;
𝑃 = 𝑃̅
olması durumunda,
𝑃 = 𝜆𝑐 + 𝑚𝑃̅
olur. Böylece,
𝑃
𝑃
𝑐

𝑐 −𝑚( )

=𝜆

halini alır ve
𝑃
𝜆
=
𝑐 (1 − 𝑚)
olduğu elde edilir. Son eşitlikte yer alan

𝜆
(1−𝑚)

değeri firmanın monopol

derecesini ifade etmektedir. Burada, 𝜆 ≥ 1 ve 𝑚 < 1 şartı sağlandığında
𝜆
((1−𝑚) ) > 1 sağlanacaktır. Söz konusu eşitlikte 𝜆 ve 𝑚 katsayıları firmaların
rekabet güçlerinin göstergeleridir. Her bir firma için bu değerler
farklılaşabilmektedir.
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Bir firma için marjinal maliyeti tam olarak belirleyememek önemli bir
sorundur. Dolayısıyla firmalar, satış fiyatını belirlemede yukarıda ifade edilen
yollara başvurmaktadır. Bu yöntem (kar payı fiyatlandırma yöntemi)
firmaların monopol güç derecelerine ve maliyetlerine dayanan bir mekanizma
ile işlemektedir (Özel, 2004: 7; Ataman, 1997: 56). Bir firmanın eksik rekabet
piyasasında faaliyette bulunmasıyla ortalama değişken maliyetlerinin özellikle
de sınaî ürün üretiminde tam kapasite ile çalışıncaya kadar sabit kaldığı
varsayılmaktadır. Dolayısıyla firmalar ortalama değişken maliyetlerini tam
olarak bilmektedir. Böylece firmalar ortalama değişken maliyetlerinin üzerine
sabit bir kar payı ilave ederek satış fiyatlarını kolaylıkla belirleyebilmektedir
(Özel, 2004: 7). Kar payı fiyatlandırma modeli, tipik bir ithal malının
fiyatında, (2) denkleminde belirtildiği gibi ifade edilebilmektedir;
𝑃𝑇∗ = 𝜆(𝐶 ∗ )

(2)

(2) denkleminde ithal edilen malın fiyatı; 𝑃𝑇∗ , malın maliyetinin ihracatçı ülke
para birimi cinsinden değeri; 𝐶 ∗ ve malın maliyetinin üzerine eklenen kâr payı
ise 𝜆 ile gösterilmektedir (Hooper ve Marquez, 1995: 114). Kar payı olarak
tanımlanan 𝜆, (3) denkleminde ki gibi ifade edilebilmektedir;
𝜆 = 𝑓(𝑇𝐾 ∗ , 𝑁𝐷𝐾𝑥𝑃𝑇 )

(3)

(3) denkleminde ihracatçı firmanın kapasite kullanımı; 𝑇𝐾 ∗ , ihracatçı firma
için malın fiyatı 𝑁𝐷𝐾𝑥𝑃𝑇 ile gösterilmektedir. (2) ve (3) denklemi birlikte ele
alındığında ise;
𝑃𝑇∗ = 𝑓(𝐶 ∗, 𝑇𝐾 ∗ , 𝑁𝐷𝐾𝑥𝑃𝑇 )

(4)

eşitliği elde edilmektedir. Dolayısıyla ithal edilen bir malın fiyatının,
belirleyicileri (4) denkleminde görülmektedir. Kar payı fiyatlandırma
yaklaşımına göre Türkiye ile Almanya’nın dış ticaret yaptığı varsayılsın.
Türkiye, Almanya’dan 10.000 Euro değerinde bir otomobil ithal etsin. Eğer
Almanya’daki otomobil ihracatçısı firma, dış ticarette %20’lik bir kar marjı
belirlemiş ise ilgili firma Türkiye’ye otomobili 12.000 eurodan satışa
sunacaktır. Türkiye ise söz konusu ihraç malını (taşıma maliyeti ve vergilerin
sıfır olduğu varsayılmaktadır) cari Euro kurundan 12.000 Euro karşılığı TL ile
ithalat gerçekleştirecektir.
Firmaların kar payı bağlı olduğu piyasa yapısına göre farklılıklar
gösterebilmektedir. Tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren bir firma için
marjinal maliyet, fiyata eşittir. Dolayısıyla bu piyasada kar payı sıfıra eşittir.
Diğer taraftan tekelci rekabet piyasalarında kar payı pozitif; ancak sabit bir
değerdir. Oligopol piyasalarda ise kar payının malın ve rakip malların fiyatları
ile hem ithal malların hem de rakip malların talep gücüne bağlıdır (Carbaugh,
2009: 462). Böylece oligopol piyasalarda söz konusu değişkenlere bağlı
biçimde kar payı farklılık gösterebilmektedir.
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Genellikle döviz kuru yansıma etkisini ve piyasaya göre fiyatlandırma
davranışını tahmin etmek için kar payı fiyatlandırma denklemi uygun bir
model olarak kabul edilmektedir (McKinnon ve Ohno, 1997: 46). Firmaların
kar payları, döviz kurunda meydana gelen dalgalanmalar, şokun niteliğine ve
dalgalanma büyüklüğüne göre düşebilmektedir. Bu durumun varlığı, kısmi
döviz kuru yansıma etkisini göstermektedir. Eğer tam yansıma etkisi
mevcutsa; ya firmaların kar payı fiyatlandırma modelini uygulamadıkları ya
da rekabet güçleri ve pazar paylarının çok yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Kar
payı, firmanın rekabet gücü ve pazar payı ile doğrudan ilişkilidir. Eğer döviz
kurlarında meydana gelen dalgalanmalar (artış yönünde), firmaların kar
marjlarının üstünde gerçekleşiyorsa firmalar bunu tersi bir duruma göre daha
yüksek şekilde fiyatlarına yansıtma yolunu seçmektedir. Yani firmalar döviz
kuru düşüşlerinde fiyatlara yansıma etkisini sınırlı tutarken, kur yükseldiğinde
(kar marjını aşan şekilde) fiyatlara daha yüksek derecede yansıtma eğilimine
girmektedir.
Her bir endüstride kar payı fiyatlandırma sistemleri farklılaşmaktadır.
Bu sebeple bir ülkede ulusal paranın değerinde meydana gelen değişmeler
neticesinde, döviz kurunun fiyatlara yansıma etkisinin her bir endüstride
farklılıklar göstermesi doğal bir durumdur. Bu farklılıklar da endüstriler
arasındaki rekabette önemli rol oynamaktadır.
3.2.3.7. Endüstriyel Organizasyon Modelleri Çerçevesinde Yansıma
Süreci
Endüstriyel organizasyon, firmaların piyasa yapısı ve piyasa ile olan
ilişkilerini tanımlayan bir alan olarak tam rekabetçi piyasa ekonomisine;
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Sınırlı bilgi,
Piyasa uyum maliyetleri,
Birleşme ve devralma kolaylıkları,
Piyasaya giriş ve çıkış engelleri,
Devlet ile olan ilişkiler,
Fiyat ayarlama maliyetleri,
Piyasanın yapısı (oligopol, monopol, rekabetçi gibi)

olgularını ekleyerek dünyada mevcut gerçekçi yapıyı, diğer bir deyişle aksak
rekabet dünyasını tanımlamaktadır. Endüstriyel organizasyon modellerinin
önemi, aksak rekabet piyasası ile tam rekabetçi piyasa arasındaki uzaklık ve
toplam faktör verimliliği incelemelerinde artmaktadır (TÜSİAD, 2015).
Endüstriyel organizasyon tanımına uygun piyasa yapıları ve mal
farklılaştırması yansıma etkisinin tahminini zorlaştırmaktadır. Burada ana
sorun döviz kuru hareketlerine karşı marjinal maliyetler üzerinde belirlenen
mark-up fiyatlama oranlarındaki tahmin güçlüğüdür. Bu anlamda Givannini
(1988) yaşanılan belirsizliği, döviz kurları hareketlerine bağlı olarak ortaya
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çıkan risk ve getiriye istinaden değişen firma kar beklentileriyle
ilişkilendirmektedir. Diğer yandan Mann (1989) döviz kuru oynaklığının
yüksek seyretmesinin, fiyatlamada çok fazla etkin olmayacağını ortaya
koymaktadır (Kılıç, 2009: 3). Bu açıklamaların yanında döviz kuru belirsizliği
ile ilişkili olarak Dornbusch, döviz kuru değişiminin kısa dönem etkilerini
endüstriyel organizasyon modeli çerçevesinde incelemiştir. Söz konusu
çalışmaya göre uygulanan fiyat uyum politikaları nispi emek birim
maliyetindeki değişimden kaynaklanmıştır (Dornbusch, 1995: 18). Söz
konusu modelde, üretici firma fiyatı;
μ(1−ƹ )

𝑃=

(μ(1− ƹ )−1)

𝑊∗

NDK

(1)

biçiminde belirlemektedir. (1) denkleminde;
✓
✓
✓
✓
✓

𝑃 yurtiçi fiyatı,
μ talep esnekliğini,
ƹ rekabetçi sektöre göre endüstri fiyat esnekliğini,
𝑊 ∗ yabancı para cinsinden birim emek maliyetini,
NDK döviz kurunu

ifade etmektedir. Çalışmaya göre yurt dışı firmaların fiyatlarını, döviz kuru
değişimi karşısında birim başına emek maliyetindeki eksilmeden daha az
düşürdüklerini ve ulusal paranın değer kazanmasının ithal mal fiyatlarında
düşüşe neden olacağını göstermiştir. Yine analiz fiyatların döviz kuru
değişimine tepkisini,
✓ Piyasaların entegrasyon derecesine,
✓ Yurtiçi malların ve ithal malların ikame edilebilirlik durumlarına
✓ Piyasa yapısı
gibi faktörlere bağlı olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca piyasalar bölünmüş
ve talebin fiyat esnekliği değişken ise firmalar döviz kuru değişimlerine karşı
fiyat farklılaştırmasına yönelmektedir. Piyasalardaki bu hareketliliğe
Krugman, “piyasaya göre fiyatlandırma” (pricing to market) adını
vermektedir (Tüzün, 2007: 62-63). Diğer yandan Krugman, doların değer
kazanmasıyla yabancı firmaların ihracat fiyatlarının Amerika’ya karşı aynı
düzeyde kalmasını, kar marjlarının istenilen yönde kullanılması olarak ifade
etmektedir (Krugman, 1986: 1).
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3.2.4.

Yansıma

Etkisi

Derecelendirilmesine

İlişkin

Farklı

Alternatifler
Ticarete konu olan malların, ulusal para birimi cinsinden fiyatlarıyla
döviz kurunda meydana gelen hareketlilik aynı derecede ise yansıma etkisi
tam gerçekleşmekte; oluşan hareketlilik aynı oranda gerçekleşmediğinde ise
yansıma kısmi olarak gerçekleşmektedir (Knetter, 1992: 3). Yansıma etkisinin
derecelendirilmesinde görülen farklılıklar ülke ekonomilerinde farklı sonuçlar
gösterebilmektedir. Alt kısımlarda bu süreçte oluşabilecek senaryolar ele
alınacaktır.
3.2.4.1.

Yansıma

Etkisinin

Derecelendirilmesi:

Ulusal

Para

Cinsinden Fiyatlama (LCP) ve Üreticilerin Parası Cinsinden
Fiyatlama (PCP)
Yansıma etkisi, ticaret kısıtlamalarının olmadığı varsayımıyla analiz
yapan tek fiyat kanunu ve satın alma gücü paritesine bağlı olmakla beraber bir
malın ya da mal sepetinin fiyatları analize konu olan iki ülkede homojen
olmasına dayanmaktadır. Diğer bir deyişle döviz kuru değişimlerinde mal/mal
sepetinin yurt içi fiyatı eşdeğer olarak değişmelidir. Dolayısyla yansıma
etkisinin tamlığı elde edilmektedir. Ancak ticari kısıtlamaların olduğu, taşıma
maliyetlerinin sıfır olmadığı, ticarete konu olmayan ürünleri de kapsayan
tüketici fiyatlarının varlığı yansıma etkisinin tam olmamasına sebep
olmaktadır. Bu durumda yansıma etkisi kısmi ya da sıfır olarak
gerçekleşmektedir (Özçiçek, 2010: 314). Firmaların fiyat politikaları,
yansımanın derecelerini etkilemektedir. Firmalar için iki farklı fiyatlama
tercihi bulunmaktadır. Bunlar;
✓ Üreticilerin parası cinsinden fiyatlama (Producer Currency Pricing,
PCP)
✓ Ulusal para cinsinden fiyatlama (Local Currency Pricing, LCP)
dır.
Yoğun rekabetin olduğu piyasa ortamında ihracatçı firmalar piyasadaki
mevcut paylarını yitirmemek için döviz kurundaki değişiklikleri fiyatlara
doğrudan yansıtmamaktadır. Yani yansıma etkisi genelde tam olmamaktadır.
Bu firmalar fiyatlamayı yurt içi pazara göre ulusal para cinsinden fiyatlama
(LCP) yapmaktadır. İthalatçı ülkenin para biriminde fiyat alıcı olan bu
firmaların bulunduğu ülkelerde genellikle sabit döviz kuru sisteminin
uygulandığı görülmektedir. LCP’nin uygulandığı ortamda ihracat yapan
firmalar ithalatçı ülkenin para birimi cinsinden fiyat politikası yapmaktadır
(Orhan, 2009: 1497).
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Genel olarak yoğun rekabetin olmadığı bir ortamda ihracatçıların kendi
yurtiçi pazarına göre fiyatlama yaptığı durum üreticilerin parası cinsinden
fiyatlama (PCP) olarak adlandırılmaktadır. Bu fiyat politikasının uygulandığı
ülkelerde ürün fiyatları yabancı para cinsinden olmaktadır. PCP’nin
görüldüğü ülkelerde genellikle dalgalı döviz kuru sistemi uygulanmaktadır.
Ayrıca bu ülkelerde para otoriteleri tarafından belirlenen politika, ulusal fiyat
hedefleme politikasıdır. Bu durumda döviz kurundan tüketici fiyatlarına hızla
yansıyan (pass-through) bir fiyat etkisi ortaya çıkmaktadır. Yani bu fiyatlama
politikasına göre önemli olan hususlar;
✓ Tercih edilen döviz kuru sistemi
✓ Uygulanan para politikaları
dır (Orhan, 2009: 1497). Dolayısyla, rekabetin az olduğu piyasada dalgalı
döviz kurunun uygulanması durumunda ihracatçı firmalar kar marjlarını
belirlemede tepkilerinin şiddeti az olmaktadır. Böylece döviz kuru
değişimleri, ithalatçı firmanın para birimlerine tamamen yansıtılmaktadır.
Tersine ithalatçı ülkede rekabetçi bir ortamın mevcut olması durumunda,
ihracatçılar alıcılarını yitirmemek için kar marjlarını azaltmayı göze
almaktadır. Bu durumda yansımanın şiddetinin düşük olduğu görülmektedir
(Damar, 2010).
3.2.4.2.

Ulusal

Paranın

Değer

Kaybetmesi

ve

Kazanması

Durumlarında Yansımanın Derecelendirilmesi
Ödemeler bilançosunun önemli kalemlerinden olan cari işlemler
hesabının dengede olması politika yapıcılar için önemli görülmektedir.
Dolayısıyla, ülkelerde genellikle önemli bir ağırlığı olan dış ticaret hesabı
dengede olmalıdır. Bu anlamda aşırı değerli veya düşük değerli döviz kuru
politikalarının doğurduğu sonuçlar ciddi öneme sahip olmakta ve bu sonuçlar
yansıma etkisinin şiddetine göre farklılıklar göstermektedir. Bir ülke
ekonomisinde döviz kurunun düşük değerli olması halinde yabancı para
birimi cinsinden belirlenen ithal ürün fiyatları düşmekte ve bu durumda
ihracatçı kesim fiyat avantajını kaybetmektedir. Diğer yandan döviz kurunun
yüksek belirlendiği durumda ise ihracatçı kesim fiyat avantajına sahip
olurken, ithal ürün fiyatlarının artması sebebiyle ithalatçı firma üzerinde
olumsuz etki ortaya çıkmaktadır. Bu etkilerin şiddeti yansıma derecesinin
gücüne bağlı olarak değişmektedir (Zengin, 2001: 29). Tablo 3.2. ve Tablo
3.3.’te sırasıyla döviz kurunun değerlenmesi ve döviz kurunun değer
kaybetmesi durumlarında ortaya çıkan yansıma etkisi ve firmaların aldığı
farklı fiyatlama politikalarına göre yansıma etkisinin derecesi
gösterilmektedir.
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Tablo 3.2. Döviz Kurunun Değerlenmesi Halinde Yansıma Etkisi ve Firma
Kararlarına Göre Alternatif Dereceleri
Döviz Kuru
Ürün Fiyatı ($)
Ürün Fiyatı (TL)
1 $ = 5.00 TL
40.00 $
200 TL
1 $ = 5.20 TL
38.46 $
200 TL*
1 $ = 5.20 TL
39.23 $
204 TL**
1 $ = 5.20 TL
40.00 $
208 TL***
“*”; sıfır yansıma etkisini, “**”; kısmi yansıma etkisini ve “ ***”; tam yansıma
etkisinin gerçekleştiğini göstermektedir.
Tablo 3.2.’de dış ticarette ilk olarak yabancı bir firmanın Türkiye’ye
ihracat yaptığı ve döviz kurunun 1$=5.00 TL olduğu varsayılmaktadır. Döviz
kurunda meydana gelen bir artışla (ulusal parada ortaya çıkan % 2.5’lik bir
değer kaybı) ürünün TL fiyatının değişmemesi için fiyatı 40$’dan 38.46$’a
indirildiğinde yansıma etkisi sıfır olarak gerçekleşecektir. Bu durumda
yabancı firmanın satışlarında değişiklik olmadığından karında azalma
meydana gelecektir. İkici olarak; firmanın ürün fiyatını 40$’dan 39.23 $’a
indirme yolunu seçmesi halinde kısmi yansıma etkisi geçerli olmaktadır. Bu
mekanizmada döviz kurundaki %2.5’luk artışa karşın ithal malın yurt içi
fiyatında %2’lik bir artış meydana gelmekte ve böylece döviz kurunda
meydana gelen değişimin %80’i (%2.5’lik kur artışı sonunda fiyatlarda %2
artış meydana gelmesi durumu) ithal edilen ürün fiyatlarına yansımaktadır.
Son alternatif ise firmanın satış fiyatını sabit tutması seçeneğidir ki bu
durumda yansıma etkisi tam gerçekleşmektedir. Diğer bir ifadeyle döviz
kurunda meydana gelen artışın tamamı ithal edilen ürünün fiyatına
yansıtılmıştır. Böylece artan ithal ürün fiyatı, ürün talebine bağlı olarak
ihracatçı firmanın satış geliri ve kar seviyesinde azalma meydana
gelebilecektir.
Tablo 3.3. Döviz Kurunun Düşmesi Halinde Yansıma Etkisi ve Firma
Kararlarına Göre Alternatif Dereceleri
Döviz Kuru
Ürün Fiyatı ($)
Ürün Fiyatı (TL)
1 $ = 5.20 TL
40.00 $
208 TL
1 $ = 5.00 TL
41.60 $
208 TL*
1 $ = 5.00 TL
40.80 $
204 TL**
1 $ = 5.00 TL
40.00 $
200 TL***
*
**
“ ”; sıfır yansıma etkisini, “ ”; kısmi yansıma etkisini ve “ ***”; tam yansıma
etkisinin gerçekleştiğini göstermektedir.
Tablo 3.3.’te döviz kurunda yaşanan bir düşüş halinde ihracatçı
firmanın mark-up fiyat politikasına göre farklı yansıma etkileri
gerçekleşmektedir. İlk olarak döviz kuru 1$=5.20 TL, ürün fiyatının 40$
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olduğunu varsayılsın. Ulusal para %2.5 değer kazandığında döviz kuru
1$=5.00 TL seviyesine gerilemektedir. Firma ürünün dolar cinsinden fiyatını
da %4 artırdığı zaman ürünün fiyatı 41.60$ olmakta ve sıfır yansıma etkisi
gerçekleşmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken unsur, ürünün TL fiyatının
değişmemesi ve satış miktarının aynı kalmasına karşın firmanın satış gelirinde
ve kar düzeyinde artış olmasıdır. Eğer firma döviz kuru değişiminden sonra
satış fiyatında değişiklik yapmaz ise yani malın fiyatı 40$ seviyesini korur ise
tam yansıma etkisi geçerli olacaktır. Çünkü bu durumda ürün fiyatı 200 TL
olacak ve döviz kurundaki değişim ulusal para cinsinden ithal malın fiyatına
tam olarak yansımış olacaktır. Ürünün fiyatını 40.80 $ olarak belirleyen firma,
döviz kuru yansıma etkisini kısmen yansıtmış olmaktadır. Yani döviz kurunda
meydana gelen %2,5’lik düşüş karşısında, ithal malın yurt içi fiyatında %1,92
oranında azalma meydana gelecektir.
3.2.4.3. Yansıma Etkisinin Düşük/ Yüksek Olması ve Ekonomik
Sonuçları
Yansıma etkisinin derecesinin doğru bir şekilde tespit edilmesi, ülke
ekonomisinde meydana gelen reel döviz kuru değişimleri ve makroekonomik
şokların dönüşümünde etkili olduğu gibi yurt içi enflasyon üzerine uygulanan
para politikalarının etkinliği açısından da önem arz etmektedir. Bu bağlamda
yansıma etkisinin olmaması (sıfır yansıma), kısmi veya tam olması farklı
sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Eğer söz konusu etki düşük düzeyde ise,
herhangi bir ulusal fiyat ya da ekonomik hareketliliğin diğer ülkelere yayılma
ihtimali de düşük seyretmektedir. Başka bir deyişle düşük yansıma etkisi ile
birlikte yurtdışı kaynaklı enflasyon riski en aza inmektedir. Böylece özellikle
enflasyon hedeflemesi yapan merkez bankalarının para politikasında
bağımsızlık özelliği ve araç kullanımında hedefe uygun hareket edebilme
gücünün arttığı görülmektedir. Diğer yandan yüksek yansıma etkisine kıyasla,
düşük yansıma etkisinin geçerli olduğu ekonomilerde nispeten daha az
harcama kaydırıcı politikalar teşvik edilmektedir (Devereux ve Engel, 2002:
1; Alacahan, 2011).
3.2.5. Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Yansıma Etkisi
Bir ülke ekonomisinde döviz kurunda meydana gelen istikrarsız
dalgalanmalar yurtiçi enflasyon üzerinde negatif etkilere sebep
olabilmektedir. Yönetimli döviz kuru sistemi veya sabit döviz kuru sisteminin
geçerli olduğu ülkelerde, döviz kurundaki hareketlilikleri genellikle üreticiler
bilmekte ve söz konusu değişimleri yurt içi fiyatlara yansıtmaktadır. Diğer
taraftan serbest döviz kuru siteminin mevcut olduğu ekonomilerde söz konusu
yansımanın derecesi daha düşük seyretmektedir (Alkan, 2004: 225).
Döviz kurunda meydana gelen dalgalanmalar, ithalat fiyatlarının
değişimine sebep olmakta, döviz kuru sistemleri ile yurt içi ve yurt dışı piyasa
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yapılarına bağlı olarak döviz kurunun yansıma derecesi değişmektedir. Bu
sebeple uygulanan dalgalı döviz kuru sistemi ve uygulanan enflasyon
hedeflemesi rejimi yansımanın düşürülmesi için önemli hale gelmektedir.
Diğer yandan ülkelerin gelişmişlik seviyeleri de yansıma etkisinin derecesini
belirleyen diğer bir etmendir.
Gelişmiş ülke ekonomilerinin tüketim sepetinde, hizmet harcamalarının
gıda ve imalat harcamalarına kıyasla daha büyük bir ağırlığa sahip olduğu
bilinmektedir. Ticarete konu olmayan mal grubunda yer alan hizmet
harcamalarının fiyatları yurtiçi emek piyasasında belirlenmektedir.
Dolayısıyla söz konusu harcamaların döviz kurundaki değişmelerin
enflasyonist baskı oluşturma gücü gelişmekte olan ülkelere kıyasla daha
düşük derecededir (Ho ve McCauley, 2003: 5).
Gelişmekte olan ülkelerin birçoğu genel olarak 1990’lı yıllardan
itibaren sürünen kur ya da sabit döviz kuru sistemlerini terkedip kurları
dalgalanmaya bırakarak, enflasyon hedeflemesi rejimini tercih etmişlerdir.
Söz konusu ülkelerde döviz kuru yansıma etkisinin, enflasyon hedeflemesinin
tercihi ile birlikte azalacağı düşünülmüştür. Para otoritelerince enflasyon
hedeflemesi kapsamında uygulanan politikalar neticesinde enflasyon
hedeflemesinden önceki döneme kıyasla daha düşük yansıma etkisinin olduğu
gözlenmiştir. Böylece ulusal paranın değer kaybının etkileri, gelişmekte olan
ülkelerde uzun vadede düşük seviyede gerçekleşmektedir (Reyes, 2007: 538).
Döviz kurundaki dalgalanmalar, ihraç ve ithal ürünlerin fiyatları
üzerine etki yapmakta ve ekonomik karar birimlerinin beklentilerini de
etkileyerek ulusal fiyatlar üzerinde baskı oluşturabilmektedir. Özellikle
yüksek enflasyonun mevcut olduğu gelişmekte olan ülkelerde, yansıma
etkisinin gelişmiş ülkelere kıyasla yüksek derecede seyrettiği görülmektedir.
Gelişmekte olan ülkelerde yüksek döviz ihtiyacı nedeniyle yabancı
sermayenin varlığı önemlidir. Diğer taraftan döviz kurunun sermaye
hareketliliğine aşırı duyarlı olması sebebiyle, gelişmekte olan ülkelerde
sermaye girişlerinde meydana gelen istikrarsızlıklar fiyat istikrarı hedefleyen
para otoriteleri için önemli riskler oluşturabilmektedir (Mallick ve Marques,
2007: 2; Kara ve Öğünç, 2005: 1).
Gelişmekte olan ülkeler, gelişmiş ülkelere kıyasla döviz kuru
hareketliliklerinden çok daha olumsuz şekilde etkilenmektedir. Çünkü söz
konusu ülkelerde, ulusal paranın değerlenmesi iç endüstrilerdeki rekabeti
azaltmaktadır. Aynı zamanda bu ülkelere gelen sermayenin herhangi bir
nedenle dışarıya çıkması, döviz kuru krizlerine karşı hassasiyeti artırmaktadır.
Ulusal parasının değeri düşen gelişmekte olan ülkelerde, finansal krizlerin de
tetiklenebileceği düşünüldüğünde, gelişmiş ülkelere göre daha hassas
dengelerin gözetilmesi gerekmektedir. Söz konusu ülkelerde yüksek miktarda
döviz borcu olduğu için, değeri azalan ulusal para hem kamunun hem de yurt
içi firmaların borç yüklerini artırmaktadır. Böylece gelişmekte olan ülkelerin
ödemeler bilançosunda bozulmalar meydana gelmekte ve düşen yatırımların
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tetiklediği finansal istikrarsızlıklar ortaya çıkabilmektedir (Alacahan, 2011:
217-219).
Gelişmiş ülkelere kıyasla, gelişmekte olan ülkelerde döviz kuru
hareketlilikleri ve yansıma etkisinin derecesi daha yüksek olduğu için para
otoriteleri döviz kurunun, yurt içi fiyatlara etkisinden çok döviz kuru ile
ilgilenmek zorunda kalmaktadır. Söz konusu ülkelerde özellikle tüketim
sepetlerinde yer alan imalat ürünleri ve gıda maddeleri ticarette yüksek bir
ağırlığa sahip olduğundan, döviz kurundaki değişmeler enflasyon üzerinde
daha önemli bir rol oynamaktadır (Ho ve McCauley, 2003: 2-5). Dolayısıyla
yansıma etkisi ülkelerin uyguladıkları kur rejimine, enflasyon oranına, para
politikalarının güvenirliliğine, mali disiplin gibi faktörlere göre
değişebilmektedir. Öyle ki 1990’lı yıllar ile birlikte birçok ülkenin enflasyon
hedeflemesi rejimini benimsemesi ile yansıma etkisinin önemi artmıştır.
Özellikle fiyat istikrarını hedefleyen merkez bankaları için yansıma etkisi
politika etkinliğini düşürücü etkiye sahip olmaktadır. Dolayısıyla gerek parite
koşullarının geçerliliği açısından gerek para politikalarının etkinliği açısından
yansıma etkisinin düşük seyretmesi önemli görülmektedir.
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4. FAİZ ORANI VE DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ
Ülkelerde faiz oranının ve döviz kurunun ne olması gerektiği ve bu iki
önemli makroekonomik değişkenin ilişkisinin tespit edilmesi ciddi öneme
sahiptir. Bir ekonomide denge durumu, iç ve dış denge olarak
ayrıştırılmaktadır. Basit anlamda iç denge, bütçe dengesinin yanı sıra yatırım
tasarruf dengesidir ve bir ekonomide bütçe fazlası olduğunda veya bütçe açığı
düşük seviyede seyrettiğinde iç dengenin sağlandığı kabul edilmektedir. Diğer
taraftan dış denge ile cari işlemler dengesi ifade edilmektedir. İç dengeye
benzer şekilde dış dengenin de sağlanması, ya cari fazla yoluyla ya da düşük
cari açık ile meydana gelmektedir (Çolak, 2018: 200-201). Dış dengeyi
sağlayan ülkeler incelendiğinde genel olarak dış ticaret dengesini sağlamış
ülkelerin olduğu görülmektedir. Bu ülkelerden bazıları Çin, Almanya ve bazı
petrol ihracatçısı ülkelerdir.
Bir ekonomide iç ve dış denge birbiriyle ilişkili iki kavramdır. İki
dengenin birlikte sapma gösterdiği duruma “ikiz açık” adı verilmektedir. Bu
durumun tipik örneği ABD ekoomisidir. Ancak ABD, doların rezerv para
olmasından dolayı cari açık verme yoluyla bütçe açığını finanse edebilme
gücüne sahiptir. ABD dışındaki ülkelerin söz konusu olumsuz ekonomik
durumu, bu şekilde sürdürebilmesi çok olanaklı görünmemektedir. Özellikle
cari açık veren gelişmekte olan ülkelerde döviz kuru riskinin yüksek düzeyde
seyrettiği görülmektedir. Bu durumu önlemek amacıyla diğer bir ifadeyle
döviz kıtlığını finanse etmek için ülkeye çeşitli yollar ile yabancı sermaye
çekmek zorunda kalınmaktadır. Dolayısıyla başta dövize ihtiyaç duyan ülkeler
olmak üzere birçok ülke uygun döviz kuru rejimini belirlemek ve uygulanacak
para politikasının etkinliğini sağlamak amacındadır.
4.1.

Küreselleşme,

Uluslararası

Para

Sistemi

ve

Sermaye

Hareketliliği
I. Dünya Savaşı öncesi döneme kadar (1870-1914) yaşanan süreç, I.
küreselleşme dönemi olarak adlandırılmaktadır. Bu dönemde küresel açıdan
mal ve sermaye hareketliliği artmış ve Klasik yaklaşımın “Bırakınız yapsınlar,
bırakınız geçsinler” görüşü dünya genelinde kabul görmüştür (Bulut ve
Demirel, 2015: 349). Bu dönemde altın para sistemi uygulanmıştır. I.
küreselleşme döneminde ticaretin ve sermayenin önündeki kısıtlamaların en
aza inmesiyle küresel ekonomide hızlı büyüme oranları yakalanmıştır. Bu
dönem, I. Dünya Savaşı’nın meydana gelmesiyle yerini makroekonomik
dengesizliklerin yaşandığı ve ülke ekonomilerinin büyük zorluklar
(borçlanma, ödemeler dengesi krizi vb.) yaşadığı döneme bırakmıştır. Ülke
ekonomilerinde yaşanan bu olumsuz tablo, 1929 Büyük Buhranı ile zirveye
çıkmıştır. Büyük Buhran, ülke ekonomilerinde derin çöküşe kaynaklık etmiş
ve ABD’de uzun süre durgunluğa sebep olmuştur. ABD’de işsizlik oranı,
Büyük Buhran’ı takip eden dört yılda %3.1’den %24,2’ye tırmanmış, 1932
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yılındaki üretim ise 1929 yılına göre %31 daralmıştır. Dünyada birçok ülkede
borç krizlerinin meydana gelmesi, ödemeler dengesinde yaşanan büyük
sapmalar yeni bir döneme kapı açmıştır. 1940’larda başlayan bu dönemde,
Bretton Woods Sistemi’nin getirdiği sabit döviz kuru sisteminde Dünya
Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi uluslararası kuruluşlar ortaya
çıkmıştır. Bu dönem dünya ülkelerinin ödemeler dengesindeki sapmaları
gidermek ve ekonomilerinin yeniden yapılandırılmasına yardımcı olma
stratejisinin oluşturulduğu dönemdir (Örnek ve Yıldırım, 2012: 302).
1940’lı yıllardan 1970’li yıllara kadar dünya ekonomilerinde genel
anlamda ekonomik istikrarın sağlandığı, özellikle sanayileşmenin önemli
aşamalar kaydettiği bir dönem olmuştur. Bu dönem tarihe altın kapitalizm
olarak geçmiştir (Aydın, 2012: 26). Ancak 1970 yılında ortaya çıkan OPEC
krizi, altın kapitalizm dönemini sona erdirmiş ve ülke ekonomilerinin 1980’li
yıllara borçlanma krizleri ile girmelerine sebep olmuştur. Bu dönemde,
borçlanmalarda büyük artışlar meydana gelmiş ve buna bağlı olarak faiz
oranları yükselmiştir. Dolayısıyla birçok ülkede faizlerin yükselmesi ve
kaynak kıtlığı nedeniyle mevcut kriz daha da derinleşmiştir. Bretton Woods
sisteminin çöküş sürecinde göze çarpan önemli olaylar; ABD başkanı
Nixon’ın 1971’de doların altına olan konvertibilitesini kaldırması, 1974 ve
1979 yıllarında sırasıyla ABD ve İngiltere’nin sermaye kontrollerini
yürürlükten kaldırmasıdır (Çağlar ve Dışkaya, 2018: 13). 1980-1990’lı
yıllarda uluslararası sermaye hareketliliği artmış ve dengeler tekrar yerine
gelmeye başlamıştır.
1980’li yıllarda başlayan ve iktisat yazınında yeni küreselleşme dönemi
olarak da adlandırılan dönemde, özellikle gelişmekte olan ülkelere sermaye
akımları yoluyla bol miktarda döviz girişleri olmuştur. Ödemeler dengesinde
düzelmeler gerçekleşmiş ve kimi ülkelerde yüksek büyüme oranları
yakalanmıştır. Ancak 1990’lı yıllar ile birlikte bazı krizler meydana gelmiştir.
Bu krizlerden bazıları 1994 Meksika krizi, 1997 Doğu Asya krizi, 1998 Rusya
krizi, 2000 ve 2001 yılında Türkiye’de meydana gelen krizler ve 2008
Mortgage krizidir. 2008 krizi haricinde diğer söz konusu krizler genel olarak
yüksek sermaye hareketliliğinin sebep olduğu krizler olarak ortaya çıkmıştır.
Yeni küreselleşme dönemi, I. küreselleşme döneminden (1870-1914) iki temel
noktada ayrılmaktadır. Bunlar;
✓ Para ve sermaye piyasalarındaki kısa vadeli kredilere, menkul
kıymet işlemlerine ve diğer finansal varlıklara dayalı olarak sermaye
hareketliliğinin artmış olması,
✓ I. Küreselleşme dönemi hedeflerinde dünya ekonomisinin istikrarını,
uluslararası mal ve hizmet ticareti kurallarını, finansal gelişme ve
liberalleşmesini amaç edinen IMF, Dünya Bankası gibi küresel
kuruluşların olmaması
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dır. Yeni küreselleşme döneminde küresel kuruluşların da teşvik etmesi ile
korumacılık uygulamaları en aza inmiş ve özellikle gelişmekte olan ülkeler
için ihracata dayalı büyüme stratejilerinin uygulanması ortamı sağlanmıştır
(Solimano, 1999). Böylece sınırlı iç piyasaya sahip küçük ve orta ölçekli
ekonomiler için dış piyasaya açılmak, ekonomik büyümenin sağlanabilmesi
için önemli fırsatlar sunmuştur. Sonuç olarak birçok gelişmekte olan ülke,
sermayenin üzerindeki kısıtları azaltmasıyla önemli büyüme oranları
yakalamıştır (Kaya, 2019: 19). Ancak özellikle 1980’li yıllardan sonra artan
finansal gelişmeler, uluslararası yatırımcılara büyük miktarlarda sermaye giriş
çıkışı yapabilme imkanını da beraberinde getirmiştir. Buna karşın kimi zaman
birçok gelişmekte olan ülkede istikrarsızlıklara sebep olmuştur. Büyük
sermaye akımları karşısında, yerli para otoritelerinin gücü azalmış ve bazı
olumsuz ekonomik koşullar meydana gelmiştir (Ağır vd., 2020). Bütün bu
gelişmeler sonucunda, uluslararası sermaye hareketliliğinin artması ve
özellikle spekülatif kısa vadeli sermayenin ülkeler arasında yüksek mobiliteye
sahip olması ülkeler arasında karşılıklı bağımlılığı artırmıştır. Böylece ülkeler
için bağımsız milli iktisat politikası oluşturulması imkansız hale gelmiştir.
Finansal sermayenin hareketliliği hükümetlerin faiz oranları ve döviz kurları
üzerindeki kontrolünü zayıflatmıştır. Kısa vadeli portföy yatırımları,
gelişmekte olan bir ülkeye girdiğinde, o ülkenin parasının aşırı
değerlenmesine yol açmakta ve ilgili ülkeyi yüksek faiz-düşük kur tuzağına
sokabilmektedir (Çağlar ve Dışkaya, 2018: 3-4; Kar vd., 2011). Yine bu tür
yatırımlar, ülkeyi hızla terk edebildiğinden, krizlere sebep olabilmektedir. Bu
olumsuzlukların giderilebilmesine yönelik olarak sermaye hareketlerinde
kontrol sağlamak, yerli varlık hareketliliğine vergi uygulamak, bağımsız para
politikası anlayışını benimsemek, kredibilitesi yüksek kamu politikaları
uygulamak ve döviz kuru yönetimi yapmak bazı temel önlemler olarak
düşünülmektedir. Uluslararası sermaye akımlarını sınırlayıcı faaliyetlerden
bazıları;
✓ Ödemeler dengesi krizlerinin önüne geçebilmek için, kısa vadeli
sermaye hareketliliğinin sınırlandırılması ve kur istikrarının
sağlanması,
✓ Yerli tasarrufların korunması,
✓ Ekonomik istikrarın sağlanması ve yapısal reformların yapılabilmesi
için yardımların yapılması,
✓ Kişi başına gelir seviyesinin ve genel olarak mali durumun
düzenlenmesi,
✓ Dış borçluluğun refah seviyesine olan etkilerinin iyi analiz edilmesi
dir. Bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve beklenen sonuçların alınabilmesi,
devletin etkin sermaye kontrolü uygulama yönündeki iredesine bağlı olarak
gelişmektedir (Milesi-Ferretti ve Roubini, 1998).
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Uluslararası para sistemi; iktisadi faaliyetlerle ülkeler arasındaki söz
konusu ödemelerin nasıl yapılacağını belirleyen kurumlar olarak
tanımlanabilmektedir. Bu sistem ulusal paralar arasındaki paritenin nasıl
oluştuğunu ve para otoritelerinin döviz kurlarını nasıl etkileyebileceklerini
kurala bağlamaktadır. Diğer yandan, farklı ülkelerden alıcı ve satıcılar
tarafından kabul gören ödeme araçlarını sunarak, bu araçlar ile küresel
ticaretin gerçekkeştirilebilmesi için yeterli likiditeyi oluşturma amacındadır.
Sistem, uzunca bir süre içinde, farklı ülkelerden ekonomik aktörler arasında
meydana gelen bireysel anlaşmaların bir sonucu olarak meydana
gelebilmektedir. 2. Dünya Savaşı’nın ardından kurulan Bretton Woods
Sisteminde olduğu gibi tek bir güç tarafından tasarlanmış bir mimari şeklinde
de ortaya çıkabilen sistem, iki ana küresel kamusal malın dağılımını
belirlemektedir. Bunlar, uluslararası para (ya da paralar) ve dışsal istikrardır
(Dorrucci ve McKay 2011: 9). Dışsal istikrar ile ülke ekonomilerinin dış
ödemeler bilançolarının sürdürülebilir olması ifade edilmektedir.
Uluslararası para sisteminde temel unsur döviz kurlarının
oluşturulmasıdır. Döviz kurlarının oluşturulmasında ki temel hedef küresel
ticaret ve finansı daha basit ve anlaşılır hale getirmektir. Tarihi açıdan
incelendiğinde üç ana döviz kuru sistemi olduğu görülmektedir. Bunlar; sabit,
esnek ve yönetimli döviz kuru sistemleridir. Sabit kur sistemi, döviz
kurlarının hükümet tarafından belirlendiği ve belirlenen bu resmi kurların
döviz piyasasına müdahale ve para politikası aracılığıyla muhafaza edildiği
sistemdir. Altın standardı, Bretton Woods Sistemi ve Avrupa Para Sistemi
uygulanmış sabit kur sistemleri arasında yer almaktadır. Esnek ya da serbest
yüzen kur sistemi, döviz kurlarının hiçbir devlet müdahalesi olmadan,
serbestçe arz ve talep tarafından belirlendiği döviz kuru sistemi olarak
belirtilebilir (Çağlar ve Dışkaya, 2018: 5). Uygulamada ülkeler, genellikle,
katı bir sabit kur ile serbestçe yüzen kur arasında bir yol izlemektedir.
Yönetimli döviz kuru sistemi, sabit ve serbest kur sistemlerinin karışımından
oluşan melez bir sistemdir. Bu sistemde devlet, zaman zaman açık piyasa
işlemleri ile ve faiz aracı ile döviz kuruna müdahale etmektedir.
Günümüzde uluslararası piyasa ortamı, Asya krizini (1997-1998) ve
euronun ortaya çıkışını (1999) takiben şekillenmiştir. Bu piyasa ortamının,
daha önceki iki sistemin dönüşümü ile ortaya çıktığı söylenebilir. Bu iki
sistem; Bretton Woods sistemi ve onu takip eden ve üç önemli paranın (ABD
doları, Alman markı ve Japon yeni) dalgalanmasına dayanan sistem olarak
belirtilebilir. 1970’li yılların başlarında Avrupa ve Asya ekonomilerinin artan
rekabet gücü, Vietnam Savaşı harcamalarının ABD ekonomisine getirdiği
yük, mevcut iktisadi düzeni sarsmaya başlamıştır. Bu gelişmelere bağlı olarak
1971 yılının ortasında ABD Merkez Bankası’ndan altın çekimi hız kazanmış
ve ABD altın rezervleri kritik bir düzeye gerilemiştir. Sonuç olarak Nixon
Yönetimi tarafından Bretton Woods Sistemi ile getirilen 1 ons altın 35 ABD
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doları paritesi sona erdirilmiştir. Böylece 11 Ağustos 1971 tarihi itibariyle
tüm ulusal paralar dalgalanmaya bırakılmıştır.
ABD’nin artan dış ticaret açıkları, ABD dolarının dalgalanmaya
bırakılması ve Vietnam Savaşı harcamaları birleşerek 1970’li yıllarda ABD
dolarının değer kaybına yol açmıştır. Devalüe olan dolara bağlı olarak OPEC
ülkelerinde, petrol ticaretinin birçok para biriminden oluşan bir para sepeti
üzerinden olabileceği tartışılmaya başlanmıştır. 1973-1974 yıllarında petrol
fiyatlarındaki hızlı yükselişin yarattığı iktisadi şok, ABD dolarındaki
dalgalanmanın artması yönünde baskıyı artırmıştır. Bu durum petrol ithalatçısı
ülkelerde dış açıklara yol açmış, ihracatçı ülkelerde ise dış fazlanın meydana
gelmesine sebep olmuştur. Elde edilen fazlanın büyük kısmı Londra ve
Newyork bankalarında işlem görmeye başlamıştır (Akkan, 2017). Diğer
yandan Japonya ekonomisi 1960 ve 1970’li yıllarda çok hızlı büyümüş ve
ABD’nin en büyük ticari ortağı durumuna gelmiştir. Japonya, ABD ile
gerçekleştirdiği ticarette büyük miktarda fazla elde etmiştir. Elde edilen bu
fazlanın bir kısmı petrol ithalatının finansmanında bir kısmı ise ABD hazine
bonosu satın alımında kullanılmıştır (Akkan, 2017).
Bretton Woods Sistemi sonrası artan petrol fiyatları en önemli iktisadi
gelişmeler arasından yer almaktadır. Artan petrol fiyatlarının sebep olduğu
“OPEC Krizi” petrol ihraç eden ülkelerin cari fazla vermelerine sebep
olmuştur. Bu durum dünya finans piyasasında likitide bolluğuna sebep
olmuştur. OPEC ülkeleri ellerinde bulundurdukları likitideyi başta ABD
olmak üzere gelişmiş ülke finans piyasalarına aktarmıştır. Dolayısıyla
yatırımcılar, getiri oranı yüksek yatırım olanaklarını gelişmekte olan ülke
ekonomilerinde arama başlamıştır. Söz konusu dönemde Eichengreen (2004),
1980’li yılları “hem kredi verenler hem boç alanlar, OPEC krizini düzeltmek
yerine, finansman olanaklarından yararlanmayı tercih etmiş ve merkez
bankalarının para basma makinalarını harekete geçirmiştir. Düşük reel faiz
oranları, bankaları ellerinde mevcut fonları değerlendirmek için yurt dışında
yüksek getirisi olan yatırım imkanlarını aramaya teşvik etmiştir. Reel faiz
oranı düşük olan bu ortamda, birçok gelişmekte olan ülke de borçlanmak için
çok hevesliydi.” şeklinde ifade etmiştir. 1980’li yıllar bu sebeplerle küresel
finansın güçlendiği dönem olmuştur. İngiltere’nin başlattığı süreci Avustralya
ve Yeni Zelanda takip etmiş ve sermaye kontrolleri sona ermiştir (Savaş,
2012: 67). 1980’li yılların ikinci yarısında Almanya ve Fransa’nın aralarında
bulunduğu bazı Avrupalı ülkeler de sermaye kontrollerini sona erdirmiştir.
Avrupa Topluluğu 1988’de sermaye kontrollerini 2 yıl içerisinde
kaldırılmasını kararlaştırmıştır. Bu karardan İrlanda, Portekiz, İspanya ve
Yunanistan muaf tutularak sermaye kontrollerini sona erdirmeleri için daha
uzun bir süre verilmiştir. Finansal serbestleşme sürecine 1980’li yılların
başında adım atan Japonya bu süreci 1990 yılında tamamlamıştır. Benzer
biçimde İskandinavya ülkeleri de sermaye kontrollerini 1989-1990 yılında
kaldırma kararı almıştır. 1980’li yıllarda Türkiye’de faiz oranlarına yönelik
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düzenlemeler, finansal serbestleşme sürecinin ilk adımını ortaya koymuştur.
Bu dönemde, vadeli tasarruf mevduatı ve kredi faiz oranlarının serbest
bırakıldığı açıklanmıştır (Oktayer, 2009: 75). Bu süreçte ilk kez devlet
müdehalesi olamdan faiz oranları serbestçe belirlenmiştir. Faiz oranlarının
serbest bırakılmasıyla, bankacılık sektöründe rekabetin artırılması
hedeflenmiştir. Ayrıca McKinnon (1973) ve Shaw (1973) tarafından ileri
sürülen pozitif reel faiz uygulamasına geçilmiştir. Böylece pozitif reel faiz
yoluyla yurtiçi tasarrufların yukarı seviyelere çekilmesi amaçlanmıştır.
Dolayısıyla finansal derinliğin sağlanması ve sürdürülebilir finansman ortamı
sağlanmaya çalışılmıştır (Yülek, 1998: 11). Söz konusu yıllarda kamu
finansmanının TCMB kaynaklarının dışından sağlanabileceği yeni kurumsal
düzenlemeler yapılmıştır. Bu kapsamda para piyasalarında, Hazinenin 1985
yılında haftalık bono ihaleleri ile iç borçlanmaya başlamıştır. Bu düzenlemeler
ile Türk Lirası’nın 1989 yılında tam konvertibiliteye geçişi sağlanmıştır.
Böylece kamu açıklarının bir kısmının kısa vadeli portföy yatırımları ile
karşılanması için gerekli kurumsal alt yapıyı oluşturmuştur (Çetin, 2016: 73).
Özellikle 1990’larda teknolojik gelişmelere de bağlı olarak ülke
ekonomilerinde finansal sistemin önemli bir ağırlığa ulaştığı görülmektedir.
Söz konusu sistemin derinleşmediği ülke ekonomilerinde bazı kırılganlıklar
ortaya çıkmış ve bazı krizler ortaya çıkmıştır. 1990’ların sonuna kadar
ABD’nin uluslararası tek rezerv paraya sahip olma ve petro-dolarlar
üzerindeki kontrol ayrıcalığı devam etmiştir (Yanardağ ve Süslü, 2003). 1
Ocak 1999 tarihinde Avrupa Para Birliği’nin değişim aracı olarak kabul edilen
euronun değerinin belirlenmesinde 31 Aralık 1998 tarihli kurlar baz alınmış
ve katılımcı ülkelerin döviz kurları euroya sabitlenmiştir. Başlangıçta sayıları
11 olan katılımcı ülkelerin ulusal merkez bankaları yetkilerini Avrupa Merkez
Bankası’na devretmiştir. Böylece Avrupa Merkez Bankası, Euro bölgesinde
fiyat istikrarını sağlamak, katılımcı ülkelerin döviz rezervini tutmak ve
yönetmek, ödeme sistemlerini yönetmek ve para politikası oluşturma görevini
üstlenmiştir. 1 Ocak 2002 tarihinde ticari hayatta kullanılmaya başlayan Euro,
ilk 6 ayda ulusal paralar ile birlikte kullanılmış ve benimsenme süreci
hızlandırılmıştır (Örnek ve Taş, 2002). 1 Temmuz 2002 tarihinde ulusal para
birimleri tamamen yürürlükten kaldırılmış ve resmi olarak katılımcı ülkelerin
para birimi haline gelmiştir (Yalçıner, 2012: 44). Euro’nun tedavüle
girmesiyle bazı ülkeler ABD doları yerine euroyu rezerv para olarak tercih
etmeye başlamıştır. Başlangıçta 11 katılımcı ülkenin bulunduğu Avrupa Para
Birliği, Maastricht Anlaşması’na2 göre zamanla genişlemiştir. Öyle ki, Ocak
2001’de Yunanistan, Ocak 2007’de Slovenya, Ocak 2008’de Malta ve Güney
Kıbrıs, Ocak 2009’da Slovakya ve Ocak 2011’de Estonya para birliğine kabul
edilmiştir. İngiltere, İsveç ve Danimarka gibi bazı ülkeler ise Maastricht
Avrupa Para Birliği’nde yer alabilmek için enflasyon, faiz, döviz kuru, kamu borcu
ve ekonomik büyüme gibi temel makroekonomik göstergeler açısından birtakım
kriterlerden oluşan anlaşma.
2
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Kriterlerini sağlamalarına ve Avrupa Birliği üyesi olmalarına rağmen Avrupa
Para Birliğinde yer almamaktadır. Avrupa Para Birliğinde yer alan 17 ülke ve
Maastricht Kriterlerine uyum sürecinde bulunan ülkeler dikkate alındığında
(toplam 44 ülke ve 5 bölge) euro kullananların sayısı 500 milyonu
bulmaktadır. Euro’nun ticaret hayatında kullanılmasıyla özellikle Euro
bölgesindeki ticari işlemlerde döviz kuru riski düşmektedir. Euroya geçiş ile
birlikte Euro bölgesi faiz oranları birbirine yakınsamaya başlamıştır. Bu
durum piyasaların Euro’ya güvenini artırmıştır. Parasal birlik taraflarına göre
Euro, rezerv para birimi, dolaşım para birimi ve ödeme para birimi olarak
dolara hızla rakip olabilecekti. Ancak bu durum kısa vade de
gerçekleşmemiştir (Yalçıner, 2012: 48).
Rezerv paranın varlığı hem gelişmekte olan ülkelerde hem de gelişmiş
ülkelerde birtakım sorunlara yol açmaktadır. En önemli sorun, paritenin ne
olması gerektiği sorunudur. 2000’li yıllara gelindiğinde yüksek büyüme
oranlarını istikrarlı biçimde gerçekleştiren Çin ile ABD arasındaki iktisadi
anlaşmazlıkların temelinde bu sorun yatmaktadır. Çin, 2019 yılı itibariyle
yaklaşık 2,5 trilyon dolar ihracat, 2 trilyon dolar ithalat yapan bir ülke
konumundadır. Yüksek ihracatını sürdürebilmek için, ulusal parası yuanı,
düşük değerli tutmaktadır (Lemiux, 2018). Bu durum Çin’e rekabet üstünlüğü
sağladığı için, başta ABD olmak üzere bazı ülkeler bu uygulamaya karşı
çıkmaktadır (Yalçınkaya ve Özden, 2020: 711; Chow vd., 2017: 207). Bu
süreçte ABD’nin en büyük avantajı altın ve petrol gibi önemli değerlerin dolar
üzerinden fiyatlandırılıyor olmasıdır. Aynı zamanda ABD, parasal
genişlemeler ile kendi iç borçlarından olumsuz etkilenmezken tüm dünyaya
da enflasyonu ihraç etmektedir. Doların itibari para olarak kabul görmesi ve
dünyanın en büyük rezerv parası olması, ABD için rekabet gücü ve ticari
üstünlük sağlamaktadır. Fakat küresel ekonomide dengeler son elli yılda
önemli ölçüde değişmiştir. Dünyada ekonomik eksen hızla Asya’ya
kaymaktadır. Uluslararası sistem oldukça hızlı bir şekilde “çok kutuplu” hale
gelmektedir. 1950’de dünya ekonomisinin %40’ına denk gelen ABD
ekonomisinin 2019 yılı itibariyle sahip olduğu pay %24’tür. Satın alma gücü
paritesine göre ise ABD’nin küresel ekonomideki payı 2019 itibariyle %15’e
kadar gerilemiş durumdadır (Tatlıyer, 2018: 7).
Kur savaşları son dönemde küreselleşmenin de etkisiyle ciddi bir
durum olarak değerlendirilmektedir. Bu savaşta Çin, parasının değerini
düşürerek ticari üstünlüğü elde etme çabası taşırken, Japonya düşük faiz
politikaları ile karşılık vermektedir. ABD ise Çin’e karşı korumacı politikalar
uygularken bir yandan da parasal genişleme yoluna gitmektedir
(Zimmermann, 2018: 35). Dolar arzının artırılması küresel enflasyonu
artırmaktadır. Bu durumdan korunma için bazı kısıtlayıcı önlemler alan
ülkelerin uygulamaları küresel ticaretin daralmasına sebep olmaktadır. Bu
uygulamalar küresel refahın azalmasına neden olmaktadır. Bu bağlamda
Dünya Ticaret Örgütü’ne büyük görevler düşmektedir (Göngen, 2013). Ancak
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kural koyma ve yaptırım gücüne sahip olmadığından bu kurumun da etki alanı
tartışmalıdır. Bugünkü sistemin en temel özelliği, Bretton Woods sisteminde
olduğu gibi uluslararası likidite arzı üzerinde herhangi bir kısıtlayıcı kuralın
olmamasıdır.
Günümüzdeki piyasa ortamı, büyük ölçüde bir gözetimli dalgalanma
sistemidir ve ABD doları ile euro en önemli küresel paralardır. Bazı küçük
ülkeler ulusal paralarını ABD dolarına sabitlerken; bazıları da euroya
sabitlemektedir. Sabit kur sistemini benimseyen ülkeler, bu iki para arasında
tercih yaparken en büyük ticaret ortaklarını dikkate almaktadır. Bu paralara
karşı kendi paralarının değerini sabitlemekle ülkeler, parasal istikrarı
sağlamayı ve enflasyonu düşürmeyi amaçlamaktadır. Dalgalı kur sistemini
tercih eden merkez bankaları, zaman zaman kurlara müdahale ederek ulusal
paranın diğer ülke para birimleri karşısındaki değerini yönetmektedir. 1990’lı
yıllardan itibaren birçok merkez bankası enflasyon hedeflemesi politikasını
benimsemeye başlamıştır. Dolayısıyla enflasyon hedeflemesi açısından da kur
istikrarın gerçekleşmesi önemli görülmektedir.
Bugünkü uluslararası piyasa ortamının temel özellikleri aşağıda
belirtildiği gibidir:
✓ Ulusal paraların artık altın karşılığı yoktur. Bugünkü ortam içinde
altın için bir rol söz konusu değildir. Günümüzde altın, merkez
bankalarının toplam rezervleri içinde küçük bir paya sahiptir. Altın,
mal piyasasında diğer metaller gibi işlem görmektedir.
✓ Ulusal paranın değeri döviz piyasasında, arz ve talebe göre
belirlenmektedir. Hemen teslim şartlarında uygulanan bir spot fiyatı
ve gelecekte teslim şartlarında uygulanan bir vadeli (forward) fiyatı
vardır. Döviz piyasası tek bir birleşik uluslararası piyasadır ve bütün
diğer piyasalardan daha büyüktür; dünyanın en büyük piyasasıdır.
✓ Döviz kurları, paraların arz ve talebinde meydana gelen değişmelere
bağlı olarak esneklik göstermekte ya da dalgalanmaktadır. Esnek
olmalarına rağmen döviz kurları, ülke ekonomisinde bir
istikrarsızlık unsuru olmamaları için merkez bankaları tarafından
dikkatle takip edilmektedir. Hükümetler döviz kurlarının yönünü ve
seviyesini kontrol etmek için gerekli adımları atmaktadır.
Dolayısıyla mevcut sistem yönetimli dalgalanma sistemi olarak
tanımlanmaktadır (Çağlar ve Dışkaya, 2018: 15).
Günümüzde birçok gelişmiş ülkede dalgalı döviz kuru politikası
uygulanmaktadır. Anti-enflasyonist politikalar ile istikrarlı döviz kurunun
oluşmasına katkıda bulunulmaktadır. Bazı gelişmekte olan ülke
ekonomilerinde, genellikle enflasyon hedeflemesi ile birlikte yönetimli dalgalı
kur sistemi uygulanmaktadır. Birçok küçük ülke ise ulusal parasını bir başka
ülkenin ulusal parasına sabitlemektedir (Yanar, 2008).
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2008 küresel krizinin ama nedenlerinden birinin mevcut piyasa ortamı
olduğu değerlendirilmektedir. Kriz öncesi dönem incelendiğinde; sistemik
riskin3 arttığına dair bazı işaretleri görmek mümkündür. Bu işaretlerden ilki,
belirli piyasalardaki para bolluğu nedeniyle risklerin düşük fiyatlanmasıdır.
Diğer yandan, varlık fiyatlarının (özellikle konut fiyatlarının) aşırı yükselmesi
ve artan küresel dengesizlikler ise diğer işaretler arasında yer almaktadır. Bu
problemi şiddetlendiren gelişmenin ise risk yönünde değerlendirilmesi
karmaşık ve zor olan yeni finansal ürünlerin varlığı olduğu sıklıkla
tartışılmaktadır (Erken Çelik ve Ölçen, 2019: 93). Söz konusu ürünleri
değerlendirmede, mevcut ekonometrik yöntemler ve modeller yetersiz
kalabilmektedir. Uzun bir geçmişi olmayan bu yeni ürünlerin, geçmiş
dönemin verilerini esas alan modellerle değerlendirilmesi mümkün
olmamaktadır. Bu durumda değerlendirme şirketleri, yüksek riskli ürünlere
başka birtakım saiklerle yüksek dereceler vermektedir. Dünyanın belli
bölgelerinde ortaya çıkan büyük tasarruf fazlalarına karşılık başka bazı
bölgelerde (esas olarak ABD) düşük tasarruf oranlarının sebep olduğu açıklar
ve yüksek fon talepleri küresel dengesizliği meydana getirmektedir. Sonuç
olarak, reel ekonomiden kopuk riskli finansal işlemlerin fazlaca
yaygınlaşması durumu ortaya çıkmaktadır. Bu küresel tasarruf-yatırım
dengesizliği ve bunun sonucu olan likidite bolluğu, çok büyük sermaye
akımlarına ve finansal işlemlere yol açmaktadır. Bu esas olarak, uluslararası
piyasa ortamının, ülkelerin dış ödemeler bilançosunda denkliğin ya da
istikrarın sağlanması konusuyla ilgilenmemesinin bir sonucudur (Dorrucci ve
McKay, 2011: 18). Mevcut uluslararası para sisteminde dış denkleşme sadece
açık veren ülkelerin bir mükellefiyeti gibi görülmekte, küresel likiditenin
bolluğu ve sermaye hareketlerinin serbestliği sebebiyle ülkeler, dış açıklarını
finanse etme yolunu seçerek bu durumu ihmal edebilmektedir. 2008 krizinden
sonra da uluslararası para sistemi içinde yer alan önemli ülkelerin
uyguladıkları krize yol açan makroekonomik politikalarda ve ekonomik
yapılarda önemli bir değişiklik meydana gelmemiştir. Hükümetler
sürdürülebilir ekonomik büyüme ve kalkınmayı sağlamak yerine, ortaya çıkan
dengesizliklere geçici çözümler bulmaya yönelik kısa vadeli politikalara
öncelik vermiştir. Ortaya çıkan ödemeler bilançosu dengesizlikleri kısa vadeli
sermaye akımlarıyla finanse edilmiştir. Söz konusu sermaye hareketleri
sonucunda ilgili dengesizlikler sürmüştür. Bu dengesizlikler, büyük miktarlara
ulaşan borç yüklerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Sistem sürekli olarak
borç birikmesine sebep olmuştur. Uluslararası ödeme problemleri, bir kriz
kaynağı olarak risk oluşturmaya devam etmiştir (Örnek, 2008).

Finansal sistemin bir kısmı veya tamamında meydana gelen bir zafiyetten ötürü
finansal hizmetlerin iktisadi faaliyet üzerinde ciddi olumsuz sonuçlara da yol
açabilecek şekilde kesintiye uğraması sistemik risk olarak adlandırılmaktadır
(Karadağ, 2015).
3
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2008 krizinin ardından ABD ve diğer gelişmiş ekonomilerde ciddi reel
gelir daralması yaşanmıştır. Bu süreçte, negatif çıktı ve enflasyon açıkları,
merkez bankalarının politika fazi oranlarını sıfıra yakın seviyelere
düşürmelerine sebep olmuştur (Ha vd., 2019; Arteta vd., 2018; Bernanke,
2020). Sıfır dolaylarında seyreden faiz oranları ekonomide yeterli canlılığı
sağlayamamıştır. ABD, İngiltere, Avrupa, İsveç ve İsviçre gibi ülkelerde para
otoriteleri, kamu borçlanma kağıtları ve özel sektör varlık alımlarını içeren
miktarsal kolaylaştırma/parasal genişleme ve ileriye yönlendirme
politikalarını gündeme almıştır (Koh ve Yhu, 2020; Bernanke, 2020; Clarida,
2021). Bu uygulamada krizde önemli ölçüde değer kaybeden batık
bonolar/varlıklar değerinden yüksek fiyatlarla elde edilmiştir. Söz konusu
varlık alımları ile finansal sisteme geri ödemesiz likidite sağlanmıştır. Tüm bu
genişletici para politikaları, gelişmiş ülkelerde enflasyon, istihdam ve gelirde
pozitif gelişmelere sebep olmasa da daha yüksek getirisi olan gelişmekte olan
ekonomilere kısa vadeli sermaye girişlerine neden olmuştur. Sonuç olarak
gelişmekte olan ekonomilerde toparlanma süreci V biçiminde gerçekleşmiştir
(Bernanke, 2010). 2008 krizinin ardından artan küresel likidite ile birlikte
gelişmekte olan ülkelere kısa vadeli sermaye girişleri artmıştır. Bu durumun
sonunda reel kur değerlenmiş, cari açıklar artmış ve kredi genişlemesi
hızlanmıştır. Söz konusu gelişmeler gelişmekte olan ülke politika yapıcıları
tarafından finansal risk olarak değerlendirilmiştir. Söz konusu ülkeler mikro
tabanlı önlemlerin yanı sıra, daha önce sıklıkla tartışılan konu olan sermaye
hareketleri kontrolü (Ostry vd., 2010) dahil olmak üzere, finansal sistemin bir
bütün olarak istikrarını hedefleyen makroihtiyati tedbirlere öncelik vermeye
başlamıştır. Bu önlemler arasında, mevduat munzam karşılıklarının artırılması
(Brezilya, Ekvator, Endonezya, Peru, Türkiye, Uruguay), sermaye çıkışlarına
vergi (Arjantin, Ekvator, Venezuella), yerleşik olmayanlara sermaye geliri
vergisi (Tayland) ve döviz pozisyonu sınırlaması (Filipinler) bulunmaktadır.
Özellikle, sermaye hareketleri kontrolüne yönelik politikalar, imkansız üçlü
kapsamında, merkez bankalarının bağımsız para politikası uygulayabilme
olanağını artırmıştır. 2008 Krizinin ardından bir diğer önemli gelişme ise,
makroihtiyati tedbirlerin yanında, merkez bankalarına ek bir görev olarak
finansal istikrar hedefinin verilmesidir. Birçok gelişmiş ülke, bu yeni ek hedef
ile tutarlı olarak merkez bankalarına ek araç olanağı sağlamıştır. İngiltere
merkez bankası bünyesinde, 2013 yılında kurulan Finansal Politikalar
Komitesi’ne, finansal sistem ve şirketler kesimi sermaye karşılık ve borçluluk
oranlarını düzenleme yetkisi verilmiştir 4. Türkiye dahil birçok gelişmekte olan
4

Finansal istikrarın farklı bir kurumun görevi olması durumunda, bu kurum ile
merkez bankası arasındaki eşgüdüm temel öneme sahiptir. Agenor ve Da Silva
(2019), finansal istikrar ile fiyat istikrarının birbirlerinin tamamlayıcıları olduğunu,
dolayısıyla bunlardan sorumlu iki kurumun kendi araçlarını kullanarak, bu iki ortak
amaca ulaşmayı hedefleyen bir “bütünleşik enflasyon hedeflemesi” rejimi
önermektedir. Bu rejim, finansal istikrar için sermaye hareketleri kontrolu ve
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ülke ise, finansal istikrar ek hedefini yeni politika aracıyla desteklememiştir
(Özatay, 2011; Gürkaynak vd., 2015). Bu durum, ek bir politik araç
sunulmayan merkez bankalarının temel politika aracı olan faiz oranlarını etkin
kullanamamasına neden olmuştur (Özmen, 2021: 22).
Tüm dünyayı etkileme gücüne sahip krizlerin ortaya çıkmasında ya da
bölgeler, ülkeler bazında meydana gelen birtakım ekonomik krizlerde mevcut
uluslararası piyasa ortamının dünya ekonomisindeki likidite bolluğunu kontrol
edecek mekanizmalara sahip olmamasının rolü büyüktür. Dünya ekonomisi
içinde payı yüksek olan ülkelerin merkez bankaları, ortaya çıkan likidite
bolluğunu ve bu likiditenin spekülatif alanlara yönelmesini engellememiştir.
Bu likidite bolluğu, finansal liberalleşmeyle birlikte krizin derinleşmesine
katkı sağlamıştır (Stiglitz, 2010: 20). Ödemeler bilançosu dengesizliklerini
ortadan kaldırmaya yönelik yaptırımlar içermeyen uluslararası piyasa ortamı,
sermaye akımlarını teşvik eden bir ortam yaratmıştır. Temel sorun, sadece
uluslararası piyasa ortamının bu konudaki yetersizliğinden daha derin olup,
dünya ekonomisindeki yapısal bozuklukla ilgili görünmektedir.
Küreselleşme ile birlikte karşılıklı uluslararası bağımlılık artmıştır.
Makroekonomik politikaların uyumlaştırılmaması tek bir kapalı ekonomi
haline gelen dünya ekonomisinde para arzını kontrol edecek bir otoritenin
bulunmaması uluslararası çapta dengesizliklerin ortaya çıkmasına neden
olmuştur. Finans piyasalarında devletin rolünün gevşetilmesi ile birlikte
sermaye hareketleri, küresel finans piyasasısının ağırlığının artmasına yol
açmıştır. Kısa vadeli spekülatif faaliyetler en fazla kar sağlayan iktisadi
faaliyetler haline gelmiştir (Hieronymi, 2009: 4). Düşen kar oranları ve nispi
verimlilikte meydana gelen azalma karşısında, küresel sermayenin finansal
alana kayması ve bu durumun kendi kendini besleyen ve aynı zamanda kendi
sonunu hazırlayan bir sürece (finansal krizler gibi) dönüşmesi söz konusu
olabilmektedir.
Dünya ekonomisi içinde yüksek paya sahip ülke ekonomilerinin bir
koordinasyon içerisinde mevcut uluslararası piyasa ortamındaki yapısal
sorunları ele alması önemli görülmektedir. Böylece küresel dengesizliklerin
ve
kriz
tehlikesinin
ortadan
kalkması
mümkün
olabileceği
değerlendirilmektedir. Ticari ve finansal küreselleşmenin finansal akımlarda,
döviz kurlarında ve ihracat gelirlerinde meydana getirdiği oynaklık karşısında,
ülkelerin gelecekte ortaya çıkabilecek krizlere karşı tasarruf fazlası vererek
döviz biriktirmeleri rasyonel bir davranış olarak görülmektedir. Fakat bu
durum küresel talebin zayıflamasına sebep olmaktadır (Stiglitz, 2010: 27). Bu
durumda küresel çapta toplam talep yetersizliğinden kaynaklanan durgunluk
ekonomik temellerden kaynaklanmayan döviz kuru dalgalanmalarına müdahaleyi de
kapsamaktadır.
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meydana gelmektedir. 1990’ların başından 2004’e kadar olan dönemde,
dünyada genel olarak, tasarruflar yatırımlardan fazla gerçekleşmiştir (Cengiz
ve Karacan, 2015: 330). Asya krizinin ardından Çin hariç, Doğu Asya
ülkelerinde yatırımlarda düşüş meydana gelmiştir. Çin’de ise yatırımlar
artmaya devam etmiştir. Bu artış, hızla artan tasarrufların gerisinde kalmış,
tasarruf fazlalığının meydana getirdiği harcama yetersizliğini aşmak için
ulusal paralar devalüe edilmiş ve ihracatlarını artırılmaya çalışılmıştır. Bu
durumun sebebi, yatırımları artırmadaki güçlüğün yanında, gelecekteki
muhtemel krizlere karşı bir sigorta olarak rezerv biriktirme arzusudur (Baer ve
Hargis, 1997: 1813; Ersoy, 2013: 36).
Tasarruf fazlası veren ülke ekonomilerinde, yatırımların yeterince
artırılamaması halkın alım gücünün zayıflığı ve tüketim alışkanlıkları ile
yakından ilişkilidir. Fakat finansal küreselleşme süreci ile birlikte hızlanan
finansallaşma olgusu önemli bir yere sahiptir. Bu durum hem ülkeler içinde
hem de küresel ölçekte yaşanmaktadır (Paincheira, 2009). Kar imkanlarının
sınırlı olduğu reel kesimin aksine finans kesiminde, varlık fiyatlarında
yaşanan yüksek oynaklık sebebiyle, çok yüksek sermaye kazançları elde etme
imkanı meydana gelmiştir. Bu durum, her türlü tasarruf birikiminin bu alana
ilgi duymasına neden olmaktadır. Büyük miktarlı fonların biriktiği sigorta
kurumları, gelecekteki taahhütlerini yerine getirmek için yüksek getiriye
ihtiyaç duymaktadır. Bu imkan finansal işlemlerle elde edilebilmektedir. Bu
süreç başladığında ekonomi içindeki büyük fonlar bu alana yönelmektedir. Bu
durum finansal piyasalarda derinliğin artması olarak vasıflandırılıp olumlu
karşılanmaktadır. Bu süreç, tasarrufların önemli bir kısmının finans
piyasasında yer almasına sebep olamakta, genellikle tüketime ya da yatırıma
dönüşmemektedir. Böylece küresel çapta bir durgunluk tehlikesi ortaya
çıkmaktadır. Ekonomilerde her türlü fiyatta meydana gelen oynaklık, yüksek
sermaye kazançları imkanı ortaya çıkararak bu süreci beslemektedir.
Uluslararası piyasa ortamının döviz kurlarında yüksek düzeyde oynaklığa
sebep olacak şekilde kontrolden uzak yapısı da bu sürecin bir parçası
olmaktadır. Dolayısıyla uluslararası piyasa ortamının, kriz riskini azaltarak
rezerv biriktirme ihtiyacını düşürecek şekilde yeniden tasarlanması
gerekmektedir. Bu ise ABD dolarının rezerv para olması tartışmalarını
yeniden gündeme getirmekte ve küresel finans sisteminde gelişmekte olan
ülkeleri de kapsayan uluslararası koordinasyonun önemini ortaya koymaktadır
(Sertçelik, 2020: 33).
Özellikle ABD’nin derinleştirdiği küresel tasarruf açığının çözümü,
genel olarak Asya ve Körfez ülkelerinin tasarruf fazlalarıyla
dengelenmektedir. ABD’de faiz oranlarında meydana gelen önemli bir düşüş,
finansal varlıkların fiyatlarının yükselmesine yol açıp, hanehalkının servetini
artırarak tüketim harcamalarının yüksek kalmasını sağlamaktadır. 2000
yılındaki “Dot com” krizinin ardından, ABD’de de azalmaya başlayan yatırım
harcamaları, tüketim harcamaları artırılarak telafi edilmeye çalışılmıştır

D r . S e f a Ö Z B E K | 86

(Uğur, 2015). Tüketim harcamalarının yüksek tutulması ABD’de açığın
devam etmesini sağlayarak, dünyanın diğer bölgelerindeki tasarruf fazlasının
ABD’ye yönelmesinin devamlılığını sağlamıştır. Fakat ABD’deki faiz düşüşü
diğer gelişmiş ülkelerde de benzer bir etkide bulunmuştur. Düşen faiz oranları
karşısında daha fazla kar elde etmek isteyen küresel sermaye, finans
piyasalarında kaldıraçlı işlemleri kullanmıştır. Bu durum finansal piyasaları
daha riskli ve kırılgan hale getirmiştir. Bu süreçte faiz oranlarının tekrar
yükselmesi ile varlık fiyatları düşerek hanehalkının servetinde azalma
meydana gelmektedir. Tüketim harcamalarının azalması ile sonuçlanan bu
süreçte, ABD’de yükselen faizler, gayrimenkul piyasasında bu etkinin
gerçekleşmesine sebep olmuştur. Kaldıraçlı işlemler sebebiyle ekonomik
göstergeler olumsuz seyir izlemiştir (Şahin, 2013). Küreselleşme, ABD’deki
bu sürece bütün dünyadaki yatırımcıların katılması sonucunu doğurmuştur.
Dolayısıyla ortaya çıkan kriz de ABD ile sınırlı kalmamış ve entegrasyon
derecesine göre hemen hemen tüm dünyayı etkilemiştir.
Küreselleşme sürecinin ağırlığının hissedildiği son dönemlerde,
uluslararası ekonomik ve mali kuruluşların önemi artmıştır. Söz konusu
kuruluşlar; ülkeler arasındaki ekonomi, bilim, ticaret, eğitim, teknik, politik,
kültürel konularda iş birliğinin her ülkenin çıkarına olacağı inancıyla
kurulmuştur. Söz konusu kuruluşların amacı, ülkeler arasındaki her türlü
konuda bilgi alışverişini sağlamak ve böylece dünya düzenini dengede
tutmaktır. Bu amaçla, üye ülkeler diğer ülkeler ile veya kuruluşlarla karşılıklı
iş birliği çerçevesinde faaliyetlerini düzenli bir şekilde sürdürmektedir
(Karataş ve Vatansever, 2001). En önemli mali kuruluşlar arasında yer alan
IMF ve Dünya Bankası, 1944 yılında Bretton Woods Konferansı’nda
gündeme gelmiştir. Yasal olarak 27 Aralık 1945 yılında kurulan IMF’nin
temel amaçları; uluslararası piyasa ortamının ve küresel ticaretin dengeli ve
düzenli gelişmesini teşvik etmek, uluslararası iş birliğini geliştirmek, döviz
kısıtlamalarının ortadan kaldırılmasını sağlamak, üye ülkelerin ödemeler
bilançosu dengesini sağlayacak mali kaynaklar sunmak, üye ülke
ekonomieleri arasında serbest dış ticaret politikalarının oluşmasını teşvik
etmektir. Üye ülkelerdeki makro ekonomik ve yapısal uyum politikalarını
teşvik ederek desteklemektir (Özbilen, 1998).
Diğer önemli uluslararası mali kurum ise Uluslararası İmar ve
Kalkınma Bankası (IBRD- International Bank for Reconstruction and
Development)’dır. Kuruluşu IMF gibi 1944 yılında toplanan Bretton-Woods
Konferansında kararlaştırılan banka, 27 Aralık 1945 tarihinde faaliyete
girmiştir. IBRD bünyesinde faaliyetleri çeşitli yönlerden tamamlamak üzere
daha sonraki yıllarda Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA), Uluslararası
Finansman Kurumu (IFC) ve Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı (MIGA)
kurulmuştur. Bu kuruluşların hepsi de “Dünya Bankası Grubu” (World Bank
Group) adıyla anılan kuruluşlar topluluğunu oluşturmaktadır (Güran ve
Aktürk, 1999). Dünya Bankası’nın kuruluş amacı; üye ülkelerin imarlarını
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kolaylaştırmak ve özellikle üretim kapasiteleri büyük ölçüde yok olmuş Batı
Avrupa ülkelerine yardım yapmaktır. Fakat zaman içerisinde Dünya
Bankası’nın faaliyetleri gelişmekte olan ülkelere doğru genişlemiştir. Genel
olarak Dünya Bankası Grubu kuruluşlarının amacı; mali kaynakların gelişmiş
ülkelerden gelişmekte olan ülkelere kanalize edilmesiyle gelişmekte olan
ülkelerin hayat standartlarının yükseltilmesine yardımcı olmaktır (Alpar ve
Ongun, 1985). Diğer bir ifadeyle gelişmekte olan ülkelere sermaye akımlarını
yönlendirerek, ilgili ülke grubunun ekonomik kalkınma sürecine destek
olmaktır. Ticari ve finansal serbestleşme sürecinin derinleşmesi, finansal araç
çeşitliliğinin artması özellikle gelişmekte olan ülkelerde ödemeler krizi başta
olmak üzere çeşitli ekonomik ve sosyal krizlere sebep olabilmektedir.
Dolayısıyla küreselleşme sürecinin ağırlığının hissedildiği günümüzde başta
IMF ve Dünya Bankası olmak üzere piyasa başarısızlıklarını önlemek için
uluslararası mali kuruluşların etkin biçimde rol alması gerekmektedir.
4.2. Dilenci Komşu Politikası ve Rekabetçi Devalüasyon
Ülkelerin uyguladıkları döviz kuru politikaları, dış ticaret yaptıkları
partner ülkeler ile rekabet avantajı elde etmek için önemli bir unsur olarak
kabul edilmektedir. Tercih edilen döviz kuru rejimlerinde kurların zamanla
düşük hale gelmesi, ulusal paranın aşırı değer kazanması ile uluslarararası
ticari faaliyetler olumsuz etkilenmektedir. Dolayısıyla döviz kurlarına para
otoritelerinin müdahale etmeleri gerekebilmektedir. Özellikle sabit döviz kuru
rejimini benimseyen ülkelerde, taahhüt edilen döviz kuru sürekli aynı düzeyde
kalamayacağı için, döviz kurlarının değeri zamanla değişikliğe uğramaktadır.
Bu anlamıyla sabit döviz kuru rejimlerine aynı zamanda ayarlanabilir döviz
kuru rejimleri de denilmektedir. Küreselleşme süreci ile birlikte özellikle
gelişmekte olan ülkelerde, enflasyon farkları ve sermaye akımları ile birlikte
taahhüt edilen kurların nominal ve reel değerleri çok daha karmaşık bir hale
dönüşmektedir. Bu karmaşık yapıda genellikle ulusal paranın yabancı paralar
karşısında değerlenmesiyle ticari faaliyetler de olumsuz etkilenmektedir. Söz
konusu olumsuzluğu aşmak için yabancı paralar karşısında, ulusal paranın
devalüe edilmesi gerekebilmektedir. Birçok ampirik çalışma ücretler ve
fiyatlardaki yapışkanlık sebebiyle kurların aşırı değerlendiğini ortaya
koymaktadır. Bu durumda ulusal paranın denge değerine ulaşması sürecini
hızlandırmak için devalüasyona gidilmesi gerektiği ileri sürülmektedir
(Golfajn ve Valdes, 1999). Devalüasyonun ihracatı artırıp ithalatı azaltarak dış
ticaret dengesinde sebep olacağı iyileşme, devalüasyonun olumlu etkilerinden
biri olarak değerlendirilmektedir. Bununla birlikte, devalüasyonun
enflasyonist sonuçlarından dolayı, uzun vadede yükselen enflasyon ithalatı
daha pahalı hale getirirken; diğer taraftan ihracat artışının sağlayacağı büyüme
artışı ile dengelenebilmektedir. Dolayısıyla enflasyonun yüksek seviyelerde
olması devalüasyondan beklenen olumlu etkiyi düşürmektedir (Akça ve
Bozatlı, 2020: 17). Bu nedenle nominal devalüasyonun etkili bir politika aracı
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olabilmesi için kısa vadede reel devalüasyona dönüşmesi gerekmektedir.
Böylece devalüasyonun ticaret dengesi üzerindeki beklenen iyileştirici etkisi
de hissedilebilecektir (Karagöz ve Deniz, 2014: 2).
Şekil 4.1.’de (a, b ve c kısımlarından oluşmaktadır) döviz kurlarına
uygulanan bir devalüasyon neticesinde meydana gelen ekonomik etkiler
gösterilmektedir.

Şekil 4.1. Devalüasyonun Ekonomik Yansımaları (Copeland, 1994).
Devalüasyon öncesinde A, a ve G noktalarında ekonomi dengededir.
Şekil 4.1. (a), (b) ve (c) kısmında sırasıyla S 0 ile döviz kuru, Po ile fiyat
düzeyi, Ms0 ile para arzı ifade edilmektedir. Ekonomide uygulanan
devalüasyon sonucu döviz kurları S 0 seviyesinden S1 seviyesine
yükselmektedir. Ülkede yerli mal fiyatlarının söz konusu değişime uyum
sağlaması için yeterli zaman geçmediği için ilk olarak denge A noktasından C
noktasına kaymaktadır. Bu kısa zamanda fiyatlar değişmediğinden henüz
rekabetçi üstünlük sağlanması mümkün olmamaktadır. Fakat zamanla, döviz
kurlarının yükselmesiyle yansıma etkisinin gerçekleşmesi sonucu ithal mallar
pahalılaşmaktadır. Fiyat yapışkanlığı nedeniyle de yerli mallar, ithal mallara
göre daha ucuz hale gelmektedir. Dolayısıyla yerli mallara olan talep artarken,
ithal mallara olan talep daralmaktadır. Diğer taraftan yükselen kur ile birlikte
yabancılar için ucuzlayan mallara olan talepte de artışlar gözlenmektedir.
Sonuç olarak devalüasyon yapan ülkenin ödemeler dengesinde fazlalık
oluşmaya başlamaktadır. Oluşan fazla, söz konusu ülkenin döviz rezervlerinin
artmasını sağlayacak (Şekil 4.1. (c) kımında denge G noktasından ve H
noktasına kayacak) ve dövize karşı verilen ulusal para miktarının artması da
para arzını ve toplam talebi artırmaktadır (Şekil 4.1. (b) kısmında denge a
noktasından b noktasına kaymakta). Toplam talebin artışına karşılık olarak
üretim artışı meydana gelmemesi halinde fiyatlarda artışlar meydana
gelmektedir. Artan fiyatlar ise döviz kurları üzerinde baskı oluşturarak ve
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rekabet avantajı sağlayarak dış fazlada düşüşler meydana gelmektedir. Bu
süreç B noktasına dek sürmektedir.
Devletler beklenmedik şekilde devalüasyon yaparak;
✓ Yapışkan olan reel ücretler ve fiyatları düşürerek, işşizliği azaltmayı
ve üretim hacmini artırmayı,
✓ Üretimde maliyet avantajı elde edip, uluslararası ticarette rekabet
üstünlüğü kazanmayı
amaçlamaktadır (Bulut, 2001: 252). Fakat bu mekanizma sözü edildiği
kadar basit işlememektedir. Eğer devalüasyon sonucunda, artan talebi
karşılayacak şekilde üretim kapasitesi artırılamazsa, enflasyon üzerinde yukarı
yönlü bir baskı oluşmakta ve reel döviz kurunda istikrarsızlık meydana
gelebilmektedir. Dolayısıyla, nominal döviz kurunda %10 ve daha düşük
oynaklıklarda devalüasyon uygulamasına gitmemenin daha uygun olacağı
ifade edilmektedir. Devalüasyonun başarısı için, diğer makro talep yönetim
politikaları ile desteklenmeye ihtiyaç vardır. Ayrıca uygulanan devalüasyonlar
neticesinde, birçok borçlanma senedinin faiz gelirlerinde düşüş meydana
gelirken değerleri uluslararası döviz kurlarına bağlı olan ticari malların
fiyatları da değişmektedir. Buna göre beklenmedik şekilde uygulanan
devalüasyonun getirisi aşağıdaki iki gelişmenin etkisine bağlı bulunmaktadır.
Bu gelişmeler:
✓ Devlet iç borçlanma senetleri başta olmak üzere faiz gelirlerinde
beklenmedik düşüşler,
✓ Ticari mallar, faiz işlemleri ve döviz borcu ödemeleri nedeniyle
artan borç yükünün toplam tutarındaki artışlar
dır.
Devalüasyon uygulamasına giden ülkelerde yaşanan ihracat, üretim ve
istihdam artışı ticaret ortağı olan diğer ülkelere olumsuz biçimde
yansımaktadır. Şöyle ki; talebin devalüasyon yapan ülkeye kayması, diğer
ülkelerin üretim hacimlerinin ve istihdam düzeylerinin azalmasına ve ithal
harcamalarının artmasına yol açmaktadır. Bu durum gelir azalışına yol
açacaktır. Böylece devalüasyon yaparak, ticaret ortağı ülke ekonomisine
negatif etkiler de bulunulmaktadır. Bu politikaya “komşuyu zarara uğratma
politikası” adı verilmektedir. Komşuyu zarara uğratma politikası, Büyük
Bunalım’ın yaşandığı dönemde ülkeler tarafından sıkça tercih edilmiştir.
Rekabetçi devalüasyonlara, Bretton Woods sisteminden bu yana ilginin arttığı
görülmektedir. Dolayısıyla ülkelerin devalüasyon sarmalına girmeleri ile
birlikte dünya ticaret hacminde meydana gelen düşüşü önlemek amacıyla belli
kurallar ve kuruluşlar oluşturma çabaları devam etmiştir. Özellikle Batı
Avrupa 1992-1993, Latin Amerika 1994-1995 ve Güneydoğu Asya 19971998 gelişmeleri ile bu çabaların önem derecesi artmıştır. Komşuyu zarara
uğratma politikası, Mundell-Fleming-Dornsbuch gibi klasik modellerin bir
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versiyonu olarak görülmektedir. Mikro temelden yoksun olan bu politika,
Obstfeld ve Rogoff (1996) tarafından yapılan refah çalışmalarına konu
olmuştur. Çalışmada, para arzına bağlı olarak yükselen döviz kurlarının genel
olarak bütün ülkelere fayda sağladığı ileri sürülmüştür. Diğer taraftan Corsetti
vd., (2000) tarafından yapılan çalışma sonucunda, Obstfeld ve Rogoff
(1996)’nın ileri sürdüğü bulgular eleştirilmiştir. Söz konusu çalışma, farklı
ülkelerde üretilen malların düşük ikame etkisine sahip olması durumunda
uygulanan devalüasyonlar da kendini fakirleştirme, komşuyu zenginleştirme
etkisi ortaya çıkmaktadır.
Genel olarak cari işlemler bilançosunda dengesizlikler yaşayan
ülkelerin dünya talebini çekmek için ulusal parasını devalüe etmesi doğru bir
uygulama olarak görülmekle birlikte karşılaşılacak güçlüklere yukarıda
değinilmiştir. Komşuyu zarara uğratma politikasıyla devalüasyon uygulayan
ülke, kendi ülkesindeki işsizliği, ticaret ortağı ülkelere ihraç etmiş olmaktadır.
Bu nedenle devalüasyon uygulamasını tercih eden ülkelerin ticaret partnerleri
de bu uygulamaya karşı hamle olarak kendi ulusal paralarını devalüe etmekte
dünyada talep kaymalarının seyrini değiştirmekte ve bu uygulamaların devamı
halinde dünya ticaret hacminin düştüğü görülmektedir. Diğer taraftan,
ekonomik karar birimleri tarafından uygulanan devalüasyonların devamının
gelebileceği beklentisi, ilgili ülkelerde ekonomik istikrarsızlıkları
artırmaktadır. Bu durumda para otoriteleri taahhüt ettiği kur değerlerini
korumak için kısa vadeli faiz oranlarını artırma yoluna gitmektedir. Bu
uygulama ise nakit akışını olumsuz etkileyerek genel üretim hacmini ve
istihdam seviyesini düşürmektedir. Hatta Güneydoğu Asya ülkelerinde
yaşandığı gibi, para otoritelerinin taahhüt ettiği döviz kurunu sürdüremediği
görülmektedir. Devalüasyon sarmalının ortaya çıkardığı ekonomik
istikrarsızlıkların sebep olduğu faiz artışları ile artan maliyetler, ekonomik
karar birimlerinin beklentilerini olumlu yönde etkilemezse söz konusu ülke
bir kez daha devalüasyon yapmak zorunda kalmaktadır. Bu gelişmeler
ülkedeki diğer makroekonomik değişkenleri de olumsuz yönde
etkileyebilmekte ve toplum bu durumdan olumsuz yönde etkilenirken,
beklentileri doğru çıkan spekülatörler kazançlı çıkmaktadır (Kasa ve Huh,
2001).
Bir ülkede istihdamı, üretimi ve ihracatı artırarak cari işlemler açığını
kapatma amacını hedefleyen devalüasyonun gereğinden fazla yapılması, bazı
olumsuzluklara sebep olmaktadır. Bunlar;
✓ Ulusal paranın değerindeki aşırı düşüş, ithalat fiyatlarını aşırı
artırmaktadır. Dolayısıyla özellikle temel mal ve girdinin birçoğunu
ithal eden gelişmekte olan ülkelerde bu durum, enflasyonun
artmasına sebep olacak ve devalüasyonun olumlu etkisi
kendiliğinden kaybolacaktır.
✓ Özel sektör firmaları, banka ve benzeri kuruluşlar genelde yüksek
düzeyde döviz cinsinden borca sahiptirler. Devalüasyon ile birlikte
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yükselen kurlar, ilgili kuruluşların borçlarını sürdürülebilmelerini
zor hale getirmektedir. Dolayısıyla bankacılık krizleri, özel sektörde
üretim hacminde daralma gibi negatif etkiler ortaya çıkabilmektedir.
✓ Devalüasyon uygulamasında bulunan ülkelerde para otorilerince
ortaya çıkan faiz artışları ülke ekonomilerini olumsuz
etkilemektedir. Artan faizler, finansman maliyetlerinin artırmasının
yanında devalüasyonun etkisinin de azalmasına yol açmaktadır
(Bulut, 2001: 255).
4.3. Düşük Kur-Yüksek Faiz Oranı ile Artan Kısa Vadeli Sermaye
ve Ekonomik Etkileri
Para otoritelerinin, ödemeler dengesini sağlamak için faiz aracı tercihi,
geçmişten günümüze kadar sık uygulanan politikalardandır. Merkez bankaları
bu uygulama ile yabancı sermaye üzerinde etkin olmak istemektedir. Bu
etkinliği, faiz oranlarını artırarak yabancı yatırımcılara daha yüksek kar elde
etme fırsatı sunarak sağlamaktadır. Tersine; faiz oranlarının azalması, yabancı
yatırımcıların yatırım yapma isteğini azaltmaktadır. Dolayısıyla yabancı
yatırımcı, hatta yurt içi sermaye dahil olmak üzere daha karlı yatırımlara
yönelebilmektedir. Söz konusu sermaye akımları, ülkelerin ödemeler dengesi
başta olmak üzere diğer ekonomik işleyişleri etkilemektedir. Günümüz
dünyasında, finansal piyasaların çok geliştiği göz önüne alındığında
uluslararası faiz oranları döviz kurlarındaki gelişmelere göre tepkiler
verebilmektedir. Spot ve forward döviz kurları arasındaki farkın fazla
artmadığı durumda, diğer bir deyişle döviz kurlarının esnek olmadığı
durumda; cari faiz oranlarında meydana gelen yüksek artışlar sermaye
karlılığını artırmaktadır. Böylece, sermaye akımları faiz oranını artıran ülke
lehine hareket etmektedir (Woodford, 2003). Özellikle gelişmekte olan ülkeler
incelendiğinde, finansman ihtiyaçlarının yüksek olduğu göze çarpmaktadır.
Bunun sebebi cari dönem özel kesim harcamaları olduğu gibi kamu
harcamaları da olabilmektedir. Özellikle kamu açıklarının sebep olduğu kısa
vadeli borçlanmaların artırdığı finansman ihtiyacı, döviz kurlarının yüksek
oranda artmayacağı garantisi ile faiz oranlarını artırmaktadır. Bu durumda,
faiz oranlarında görülen artışlar hem ödemeler dengesinde hem sermaye
piyasalarında genişletici etkilere sebep olmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin
finansal piyasaları, yeni küreselleşme sürecinden günümüze dek paylarını
artırmıştır Bu durum söz konusu ülke piyasalarının dünya piyasaları ile
ilişkilerini önemli derecede artırdığını göstermektedir. Artan kazanma isteği,
spekülatif amaçlı yüksek hacimli parasal büyüklükleri harekete geçirmiştir.
Daha çok gelişmekte olan ülkelerde görülen kur-faiz farkından, risksiz kazanç
sağlamayı amaçlayan bu parasal büyüklüklere sıcak para adı verilmektedir
(Isard, 1995: 81).
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Dünya piyasalarında artan finansal piyasaların liberalizasyonu, parasal
büyüklüklerin faaliyetlerini etkileyecek yeni bir yapılanma içine girmiştir.
Şöyle ki;
✓ Yabancı kuruluşların ülke piyasalarına getireceği sermaye
üzerindeki her türlü kontrol ve sınırlamalar kaldırılmıştır.
✓ Kredi, mevduat ve çeşitli yatırım araçları faizlerinin yapılanması
piyasa merkezli gelişim içerisine girmiştir.
✓ Offshore finansal piyasalar hızla artmış, döviz kontrolleri
kaldırılmış, 24 saat global ticaret imkanı ortaya çıkmış ve ulusal
paraların ülke sınırları dışında kullanılabilme imkanı artmıştır.
✓ Dolaylı finansman yöntemlerinden uzaklaşılmış, future piyasalardan
faydalanılmaya başlanmıştır.
✓ Her ülke kendi sosyal ve ekonomik yapısına uygun yeni finansal
teknikler geliştirmeye çalışmaktadır.
4.4. Faiz Oranı-Döviz Kuru İlişkisini Açıklayan Teoriler
Dünyada küreselleşme süreciyle birlikte meydana gelen ekonomik
liberalleşme ve teknolojide yaşanan hızlı ilerlemeler, farklı ülkelerdeki mali
piyasaları tek bir piyasa yapısı içerisinde bütünleştirmektedir. Döviz
kurlarında yaşanan bir artış, fiyatlar genel düzeyini artırarak genel refahı
etkilemektedir. Mali fonlar, uluslararası faiz farklılıklarına karşı çok duyarlı
hale geldiğinden dış dünyada faiz oranlarının artması, ülkelerden sermaye
çıkışını hızlandırarak yatırımların azalmasına ve işsizlik sorununun
yaygınlaşmasına neden olmaktadır (Öztürk ve Bayraktar, 2010: 165). Bu
kısımda faiz oranı ile döviz kuru ilişkisini önceleyen, döviz kurlarını
belirlemeye yönelik yeni yaklaşımlar incelenecektir. Bunlar;
✓ Mundel-Fleming Yaklaşımı
✓ Parasalcı Yaklaşım
✓ Portföy Dengesi Yaklaşımı
✓ Para İkamesi Yaklaşımı
✓ Faiz Haddi Paritesi Yaklaşımı
✓ Uluslararası Fisher Etkisi
✓ Overshooting Yaklaşımı
başlıkları altında ele alınmaktadır.
4.4.1. Mundel-Fleming Yaklaşımı
Mundell-Fleming yaklaşımı, R. Mundell ve J. M. Fleming tarafından
geliştirilmiş döviz kuru yaklaşımıdır. Bu yaklaşımda en önemli varsayım
sermaye hareketliliğinin önünde hiçbir kısıtın bulunmamasıdır. Keynesci gelir
harcama yaklaşımına, uluslararası sermaye hareketliliği de eklenerek
genelleştirilmiş ve bu haliyle döviz kurlarının nasıl belirlendiği açıklanmaya
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çalışılmaktadır. Küreselleşmenin doğal sonucu olarak ortaya çıkan sermaye
hareketliliğinin, ekonomilerde cari işlemler hareketliliğinden daha fazla
olduğu görülmektedir. Dolayısıyla bu yaklaşımla beraber sermaye
hareketsizliğini varsayan geleneksel döviz kuru yaklaşımlarının eksikliği
giderilmeye çalışılmaktadır. Mundel-Fleming modeli yaklaşımı, Hicks ve
Hansen tarafından geliştirilen IS-LM modeline ödemeler dengesinin
eklenlenmesiyle oluşturulmaktadır (Tunca, 2005: 349-357). Böylece IS-LM
modelinin kapalı ekonomi varsayımı, açık ekonomi varsayımı ile
genelleştirilerek günümüz ekonomilerine daha uyumlu hale getirilmektedir.
Bu modelde denge döviz kuru, ödemeler bilançosunun dengede ve döviz arz
ve talebinin eşitlendiği noktada belirlenmektedir.
Döviz kurlarının belirlenmesinde sermaye hareketliliğinin yüksek
olduğu vasayımından hareketle, döviz kurları ekonomilerde çok daha etkin
hale gelmektedir. Uluslararası piyasalarda yüksek miktarda sermaye giriş ve
çıkışları meydana gelmekte ve ilgili ülkelerdeki döviz miktarlarında önemli
değişikliklere sebep olmaktadır. Böylece döviz kurları bu değişikliklerden
önemli derecede etkilenmektedir. Özellikle kısa dönemde döviz kurlarında
oluşan dalgalanmalarda en büyük etmen sermaye hareketleridir. 1990’lı yıllar
ve sonrasında dünyada mal ve sermaye hareketlerinin önündeki engeller
büyük çoğunlukla ortadan kaldırılmıştır. Böylece dünyanın herhangi bir
yerleşim yerinde meydana gelen gelişmeler entegrasyon derecesine göre
dünyanın diğer bölgelerini de etkilemektedir. Dolayısıyla ülkelerin döviz
piyasalarındaki gelişmeler diğer ülkeleri de hızla etkileyebilmekte ve
böylelikle bir ülkenin ulusal parasında meydana gelen sorunlar uluslararası bir
sorunu da ortaya çıkarabilmektedir. Bu sorunların engellenebilmesi için bir
başka deyişle uluslararası mal, hizmet ve sermaye akımlarının etkin bir
şekilde gerçekleştirilebilmesi için, ödemeler bilançosunun dengede olacağı bir
denkleştirme mekanizması önemli hale gelmektedir. Mundel-Fleming modeli
yaklaşımında döviz kurlarının belirlenmesinde, sabit ve esnek döviz kuru
sistemlerinde uygulanacak iktisat politikalarının etkinliği araştırılmaktadır
(Seyidoğlu, 2003; Tunca, 2005: 349-357).
Tam sermaye hareketliliği ve sabit döviz kuru sistemi koşullarında yurt
içi faiz oranı ve yurt dışı faiz oranı arasındaki küçük farklılıklar, sermayenin
hızlı bir şekilde yön değiştirmesine sebep olmaktadır. Böylece yabancı ve
yerli menkul değerler arasında tam ikame meydana gelmektedir.
Tam sermaye hareketliliği ve sabit döviz kuru koşulları altında
genişletici para politikası uygulandığında faiz oranlarında düşüş görülmekte
ve bu durumda ülkeden sermaye çıkışı meydana gelmektedir. Ödemeler
bilançosunun, sermaye hareketleri hesabı mevcut durumdan olumsuz
etkilenmektedir. Sermaye hesabındaki azalmanın sonucunda döviz talebinde
artış gözlenmektedir. Böylece döviz kurlarında yukarı yönlü hareketlenme
meydana gelmektedir. Merkez Bankası sabit döviz kuru sistemi uyguladığı
için önceden taahhüt ettiği kur değerini korumak için mevcut döviz
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rezervinden satış yaparak karşılığında ulusal para talep edecektir. Böylece
merkez bankasının döviz rezervlerinde ve para arzında azalma meydana
gelmektedir. Sonuç olarak tam sermaye hareketliliği ve sabit döviz kuru
sisteminde uygulanan genişletici para politikası sadece döviz rezervleri
azaltmakta, milli geliri artırıcı bir etki yapmamaktadır. Dolayısıyla mevcut
varsayımlar altında para politikası etkinsizdir. Söz konusu mekanizna, Şekil
4.2.’de gösterilmektedir. Bu kısımdaki şekillerde;
✓ IS: Mal piyasasında dengeyi sağlayan faiz oranı (i) ve gelir (Y)
ikililerinin geometrik yeridir. Bu eğri, mal piyasasında dengeyi
sağlayan tüm olası (i, Y) setini vermektedir.
✓ LM: Para piyasasında dengeyi sağlayan faiz oranı (i) ve gelir (Y)
bileşimlerinin geometrik yeridir. Bu eğri, para piyasasında dengeyi
sağlayan tüm olası (i, Y) setini vermektedir.
✓ BP: Dış dengeyi sağlayan faiz oranı (i) ve gelir (Y) bileşimlerinin
geometrik yerini ifade etmektedir.

Şekil 4.2. Tam Sermaye Hareketliliğinde ve Sabit Döviz Kuru Sisteminde
Para Politikası (Yıldırım, 2019).
Tam sermaye hareketliliği ve sabit döviz kuru sistemi koşulları altında
politika tercihi olarak genişletici maliye politikası uygulandığı durumda ise
yurt içi faiz oranları yurt dışı faiz oranlarından daha yüksek olmaktadır.
Böylece faiz geliri elde etmek isteyen kesimlerce ülkeye sermaye girişi
olmakta ve döviz rezervlerinde artış yaşanmaktadır. Artan döviz rezervi ile
beraber döviz kuru düşmekte, ulusal para ise değer kazanmaktadır. Merkez
Bankası sabit döviz kuru sistemini sürdürmek ve önceden vermiş olduğu
taahhüdü gerçekleştirmek için piyasaya ulusal para sürmekte karşılığında ise
döviz satın almaktadır. Böylece para arzı artmakta ve bu artış yurtiçi faiz
oranları yurtdışı faiz oranlarına eşit olana kadar devam etmektedir. Sonuç
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olarak gelir düzeyinde artış meydana gelmektedir. Bu durumda tam sermaye
hareketliliği ve sabit döviz kuru varsayımları altında maliye politikası tam
etkin olmaktadır. Söz konusu mekanizna, Şekil 4.3.’te gösterilmektedir.

Şekil 4.3. Tam Sermaye Hareketliliğinde ve Sabit Döviz Kuru Sisteminde
Maliye Politikası (Yıldırım, 2019).
Tam sermaye hareketliliği ve serbest döviz kuru sistemi koşullarında
genişletici para politikası uygulandığında yurt içi faiz oranları, yurtdışı faiz
oranlarının altında kalmaktadır. Bu durumda ülkeden sermaye çıkışı
yaşanmaktadır. Ulusal paraya olan talebin azalması, dövize olan talebin
artması, döviz fiyatlarının ve kurların yükselmesine sebep olmaktadır. Merkez
bankası, uygulanan esnek döviz kuru sisteminden dolayı döviz kurundaki bu
yükselişe müdahalede bulunmamaktadır. Kurlardaki yükselme; ihracatta artış,
ithalatta ise azalışa sebep olarak ödemeler bilançosuna olumlu katkı
vermektedir. Dolayısıyla tam sermaye hareketliliği ve esnek döviz kuru
sistemi koşullarında para politikasının tam etkin olduğu sonucuna
ulaşılmaktadır. Söz konusu mekanizna, Şekil 4.4.’de gösterilmektedir.
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Şekil 4.4. Tam Sermaye Hareketliliğinde ve Serbest Döviz Kuru Sisteminde
Para Politikası (Yıldırım, 2019).
Tam sermaye hareketliliği ve serbest kur sistemi varsayımları altında
genişletici maliye politikası uygulandığı durumda ise yurt içi faiz oranları
yükselmekte ve ülkeye döviz girişi olmaktadır. Sermaye girişinin artmasıyla
birlikte ülke içinde döviz miktarı artmakta ve ulusal para değer
kazanmaktadır. Ancak ulusal paranın aşırı değer kazanması sonucunda, ihraç
malları yabancılar için daha pahalı hale gelmekte ve ihracatta düşüşler
görülmektedir. Diğer taraftan ulusal paranın aşırı değerlenmesi ithalatı artırıcı
bir etki yaratmaktadır. Sonuç olarak tam sermaye hareketliliği ve esnek döviz
kuru sisteminde genişletici maliye politikası, ulusal paranın aşırı
değerlenmesine ve ihracat kesiminin dışlanmasına neden olmakta ve etkin
olmamaktadır (Çağlar, 2003: 74). Söz konusu mekanizna, Şekil 4.5.’te
gösterilmektedir.
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Şekil 4.5. Tam Sermaye Hareketliliğinde ve Serbest Döviz Kuru Sisteminde
Maliye Politikası (Yıldırım, 2019).
1960’lı yıllardan itibaren Mundell-Fleming modeli, iktisadi analizlerde
yoğun olarak kullanılmaktadır. Mundell-Fleming Modeli, döviz kurlarını dışa
açık makro ekonomik yaklaşımla ele almaktadır. Bu yaklaşım analize varlık
piyasalarını ve sermaye hareketlerini dahil etmiştir. Bu modeller durağan
döviz kuru beklentileri yoluyla cari dengeyi kısa dönemde açıklamaya
çalışmakta, bu nedenle değişkenlerin uzun vadede birbirleriyle olan
etkileşimlerinden kaynaklanan sonuçları göz önünde tutmamaktadır
(Keskingöz ve Bozgeyik, 2009: 2010). Mundell-Fleming modelinin en büyük
eksikliği, kısa dönemli bir analiz olduğu için, cari açıkla birlikte giriş yapan
sermayenin uzun dönemde borç seviyesini artırıcı ve bunun süreklilik
kazanması durumunda da cari açığı sürdürülemez duruma getirici etkisinin
göz ardı edilmesi olarak görülmektedir (Tiryaki, 2002: 71).
4.4.2. Parasalcı Yaklaşım
Parasalcı yaklaşım, 1970’li yıllarda R. Mundell (1976), H. Johnson
(1976, 1977a, 1977b) ve J. A. Frenkel (1976) tarafından geliştirilmiştir.
Özellikle Frenkel, parasalcı yaklaşımın esnek kur sistemine oturmasında
önemli katkılar sağlamışve sistemin ilgili dönemde terk edilmekte bulunan
sabit kur sistemine üstünlüğünün savunulmasında önemli rol oynamıştır. Bu
yaklaşıma göre, döviz kurları yabancı para birimlerinin ulusal para birimi
cinsinden fiyatı olarak varsayılmaktadır. Döviz kurunun oluşumunu belirleyen
temel etmen, para piyasası dengesidir. Başka bir deyişle parasalcı yaklaşım,
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döviz kurlarının iki ülke ulusal parasının nispi arz ve talebi tarafından
belirlendiğini savunmaktadır. Bu yaklaşımın temel varsayımları,
✓ Miktar kuramı geçerlidir. Böylece fiyatlar dışsal nominal para arzı
tarafından, reel para telebi ise reel faiz oranı ve reel gelir tarafından
belirlenir.
✓ Sermaye piyasalarında kısıtlamalar yoktur ve döviz sahiplerinin
geleceğe yönelik beklentileri döviz kurları üzerinde etkili
olmaktadır.
✓ Yerli varlıklar ile yabancı varlıklar birbirleriyle ikame edilir.
Fiyatlar ve ücretler tam esnektir. Böylece ekonomi tam
istihdamdadır.
✓ Uluslararası piyasalarda tek fiyat kanunu geçerlidir ve işlem
maliyetlerinin olmadığı varsayılmaktadır.
✓ Ulusal para sadece ilgili ülke vatandaşları tarafından talep
edilmektedir (Diamandis ve Kouretas, 1996: 351; Öruç, 2016: 104;
Öztürk ve Bayraktar, 2010: 169).
biçimindedir. Frankel tarafından parasalcı yaklaşımın, döviz kurunu nasıl
belirleyeceğini (1) modeliyle ifade edilmektedir.
𝑒 = 𝑚 − 𝑚∗ − 𝛽1 (𝑦 − 𝑦 ∗) − 𝛽2 (𝑖 − 𝑖 ∗ ) + 𝛽3 (𝜋 − 𝜋 ∗ )

(1)

(1) eşitliğine göre döviz kuru, iki ülkenin para talebi farkı, göreli gelir, göreli
faiz oranı ve göreli enflasyon oranı ile belirlenmektedir. Bu denklemdeki faiz
farkları etkisini veren katsayı aslında Dornbusch modelindeki fiyat uyarlama
katsayısının tersidir. Modelde bu katsayının sıfırdan farklı olması
beklenmektedir. Çünkü modelin üçüncü varsayımına göre mal ve varlık
piyasaları arasında fiyat uyarlaması hızı eşittir. Dornbusch tarafından ileri
sürülen yaklaşımda göreli faiz oranı katsayısı (𝛽2 ) negatiftir. İlgili modelde
göreli enflasyon oranı katsayısı (𝛽3 ) sıfıra eşittir. Chicago yaklaşımını
geliştiren Bilson (1978) çalışmasında göreli faiz oranı katsayısını (𝛽2 )
Dornbusch modelinden farklı olarak pozitif olması gerektiğini ileri sürmüştür.
Bilson’ın modelinde de enflasyon farkları katsayısı (𝛽3 ) bir önceki modeldeki
gibi sıfırdır. Frenkel’in modelinde ise katsayı beklentileri Bilson’ın modeli ile
tamamen ters düşmektedir. Frenkel 𝛽2 katsayısını sıfır olarak varsaymakta
iken, 𝛽3 katsayısının pozitif olması gerektiğini savunmaktadır. Reel faiz
farkları teorisinde ise 𝛽2 katsayısı negatif beklenirken 𝛽3 katsayısı pozitif
beklenmektedir (Frenkel, 1979: 614).
Parasalcı yaklaşım, ekonomi üzerinde paranın etkinliğini vurgulamakta
ve her türlü döviz kuru dalgalanmalarını parasal dengesizlikler ile
açıklamaktadır. Dolayısıyla meydana gelen döviz kuru değişiklikleri para arzı
kontrol edilerek çözülebilmektedir. Miktar kuramına göre para arzında
meydana gelen değişim, fiyatlar genel seviyesini etkilemektedir. Fiyatlar
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genel seviyesindeki değişim de satın alma gücü paritesi uyarınca döviz
kurlarında değişmeye sebep olmaktadır. Paranın miktar kuramının açık
ekonomideki versiyonu olarak işleyen parasalcı yaklaşımda, faiz oranlarında
meydana gelen bir artışın genellikle dışarıdan sermaye girişine sebep olduğu
düşünülmektedir. Böylece ulusal para değer kazanmaktadır.
Hiperenflasyonun mevcut olduğu durumlarda beklentilerin etkisinin,
likitide etkisinden çok daha güçlü olduğu ve faiz oranları ile kurlar arasında
pozitif bir ilişki olduğu ifade edilmektedir. Yüksek enflasyon mevcut
olduğunda ise sorunun parasal nedenlerden kaynaklandığı düşünülmektedir.
Bu durumda Fisher etkisi ile yüksek faiz oluşmaktadır. Böylece, faiz
oranlarında ortaya çıkan farklılık, parasal büyümede artış beklentisi
doğurarak, beklenen enflasyon oranının artmasına ve dolayısıyla döviz
kurunun yükselmesine sebep olmaktadır. Parasalcı yaklaşımda, nominal faiz
oranındaki artış ve azalışlar döviz kurunun değerini etkilemektedir. Bu
yaklaşımda döviz kurlarındaki dengesizlikler para politikası ile
giderilebilmektedir (Bilson, 1978: 52). Ampirik çalışmalar incelendiğinde
kuramsal beklentilere uygun sonuçların çıkmadığı görülmektedir. Bunun ana
sebebi parasalcı yaklaşımın para talebi fonksiyonunun kararlı olmamasıdır.
Ayrıca finansal varlıklar arasında tam ikamenin olduğu varsayımı satın alma
gücü paritesinin pek gerçekçi olmayan kabulleri parasalcı yaklaşımın
eleştirilmesine sebep olmaktadır (Çağlar, 2003: 93-94). Parasalcı yaklaşım,
geleneksel yaklaşımlar ile ters bazı sonuçları da ortaya koymaktadır. Örneğin;
ödemeler bilançosu yaklaşımında, reel gelirde meydana gelen artışın ithalatı
artırarak, dış açıklara sebep olduğu ve döviz kurunun yükselmesine yol açtığı
ileri sürülmektedir. Ancak parasalcı yaklaşımda, reel gelir artışının ulusal
paranın değerini artırıcı bir etkisi bulunmaktadır.
Parasalcı yaklaşım döviz kurlarının belirlenmesinde, beklentilerin
önemini vurgulamaktadır. Ekonomik karar birimleri tarafından herhangi bir
ülke parasının değerinin düşeceği beklentisi mevcut ise, elde tutulan paranın
değeri azalmaktadır (Kouri, 1976: 291). Bu yaklaşımın en önemli katkısı,
döviz kurlarının belirlenmesinde stok değişkenlerin, akım değişkenler ile
ilişkileri üzerinde durmasıdır. Yani stok değişken olan parasal ve finansal
varlıkların, akım değişken olan gelirle olan ilişkileri üzerinde
yoğunlaşılmaktadır (Plihon, 1995: 62). Parasalcı yaklaşım, portföy dengesi
yaklaşımının temelini oluşturmaktadır.
4.4.3. Portföy Dengesi Yaklaşımı
H. Markowitz (1952), J. Tobin (1958) tarafından araştırılan para talebi
çalışmaları ile portföy kuramından yola çıkılarak döviz kurunun
belirlenmesinde portföy dengesi yaklaşımı ortaya konmuştur. Döviz kurunun
belirlenmesine yönelik olarak Markowitz’in yaklaşımlarının hemen hemen
hepsinde geleceğe dönük tahminler yapıldığı; ancak risk kavramından hiç
bahsedilmediği görülmektedir. Günümüz dünyasında risk kavramı her zaman
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var olmasına rağmen portföy dengesi yaklaşımına kadar ki süreçte yatırım
kararlarına dahil edilmediği görülmektedir. Döviz kurunun nasıl belirlendiği
sorusunun cevabı aranırken, risk olgusu analize dahil edilmiş ve optimal
portföy sepeti oluşturma tekniklerinin formülasyonuna çalışılmıştır.
Markowitz tarafından yapılan analize en likit ve risksiz varlık olan nakit
parayı da dahil eden Tobin, yatırımcıların birikimlerini risksiz ve riskli
varlıklardan oluşan bir portföye bölüştürmektedir. Yatırımcılar kararlarını risk
tercihlerine göre yapmakta ve böylece oluşturulan portföyde varlıklarını risk
tercihlerine göre ağırlandırmaktadır (Öztürk ve Bayraktar, 2010: 171).
Yatırımcıların risk faktörlerini değerlendirerek optimal portföyü
oluşturdukları bu yaklaşıma modern portföy kuramı da denilmektedir.
Portföy dengesi yaklaşımı, döviz kurlarında görülen anlık
dalgalanmaları yabancı menkul değerlerin arz ve taleplerindeki değişmelerle
açıklamaya çalışan yeni bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, yerli menkullerle
yabancı menkullerin tam ikame olduğunu ileri süren parasalcı yaklaşımı
eleştirmektedir. Çünkü yerli ve yabancı menkullerin risk açısından farklılıklar
gösterdiği kabul edilmektedir. Bu düşünceden hareketle yatırımcı bir portföy
yapma ihtiyacı duymaktadır. Böylece yatırımcı belirli bir risk düzeyinde elde
etmeyi umduğu gelir düzeyini optimal seviyeye ulaştırmayı amaçlamaktadır
(Pentecost, 1993: 151; Öçal vd., 1997: 578). Yatırımcıların bu şekilde
oluşturdukları portföyü çeşitlendirmesi “tüm yumurtaların aynı sepete
konulmaması” anlayışı üzerine şekillenmektedir (Gartner, 1993: 189). Bu
yaklaşım ile yatırımcıların beklentileri aynı olsa dahi, yurtdışı ve yurtiçindeki
bireylerin ne miktarda ve neden yurtdışı ve yurtiçi varlıkları ellerinde
tuttukları açıklanmaya çalışılmaktadır. Bu yaklaşım cari işlemler hesabında
yaşanan dengesizlikler ve reel döviz kurunda meydana gelen değişikliklerde,
ülkeler arasında servetin tekrar dağılımında nasıl politikalar izleneceğini ve
Merkez Bankasının niçin döviz piyasasına müdahale etmesi gerektiğini de
ortaya koymaktadır.
Günümüzde yatırımcıların, yerli ve yabancı varlıkların aynı para birimi
cinsinden ifade edilen getirilerinin eşit olmaması;
✓
✓
✓
✓

Likitide farklılıkları
Vergi kanunları
Siyasal riskler
Kur riski

gibi etmenler ile açıklanmaktadır. Parasalcı kuramda yatırımların karar verme
süreçlerinde kur riskini göz önünde bulundurmadığı, başka bir ifadeyle döviz
kuru risk priminin sıfır olduğu kabul edilmektedir. Fakat ticaretin uluslararası
boyutta gerçekleştiği günümüzde döviz kuru riski her zaman var
olabilmektedir. Bu sebeple portföy dengesi yaklaşımına göre yerli ve yabancı
varlıkların tam ikame edilemediği düşünülmektedir. Yatırımcılar tarafından
hedeflenen maksimum fayda için oluşturulan varlık portföyleri, riskleri de göz

101 | E N F L A S Y O N , F A İ Z V E D Ö V İ Z K U R U İ L İ Ş K İ S İ :
SEÇİLMİŞ GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ÖRNEĞİ

önüne almaktadır. Özellikle döviz kuru riskinden korunmak amacıyla, portföy
yenilenmesi ya da portföyde bulunan varlıklar arasında arbitraj işlemi gibi
önlemler alınmaktadır. Dolayısıyla portföyde bulunan varlıklar zorunlu olarak
döviz piyasalarından geçiş yapmaktadır. Bu yaklaşımda parasal ve finansal
varlık piyasaları bir bütün olarak incelenmektedir. Yatırımcılar, döviz kuru
riskini minimize etmek için çeşitli ülke paraları ile maksimum fayda alacağı
portföyü oluşturmakta, aynı şekilde uluslararası yatırımcılar da risk ve getiri
faktörlerine dayanarak para dışı finansal varlık tutabilmektedir (Cushman,
2003: 6; Bulut, 2005: 149-150).
Portföy dengesi yaklaşımında döviz kuru riskinin, yatırımcılar
tarafından oluşturulacak portföyde önemli bir belirleyici olduğu ifade
edilmektedir. Bu durumda, döviz kurunun belirleyicileri yurt içi ve yurt dışı
parasal ve finansal varlık arz ve talebini belirleyen etmenler olmaktadır.
Herhangi bir sebeple yurtiçi faiz oranlarında bir artış olması halinde, yerli
yatırımcılar tarafından yerli tahvil satın alınmakta ve yabancı tahviller
satılmaktadır. Benzer biçimde yabancı yatırımcılarda kendi tahvillerinin
payını azaltıp, faiz oranları yükselen ülkenin tahvillerine yönelmektedir.
Dolayısıyla döviz talebinde bir düşüş yaşanırken ulusal para talebinde artış
olmaktadır. Sonuç olarak ulusal paranın değeri artmakta, döviz kuru ise
düşmektedir. Dış faiz oranının artması durumunda da benzer mekanizma
düşünüldüğünde, ulusal paranın değerinde düşüş, döviz kurunda ise artış
meydana gelmektedir.
Yatırımcıların optimal fayda elde etmek için hazırladıkları portföyler,
yatırım yapacakları ülkelerin makro ekonomik göstergelerinden de
etkilenmektedir. Dolayısıyla portföy tercihlerinde farklılıklar meydana
gelmekte ve bu durumda döviz kurlarında değişiklikler meydana gelmektedir.
Örneğin; bir ülkenin işsizlik verileri olumsuz beklendiğinde ekonomide
durgunluk yaşanma riskinin olduğu düşünülmektedir. Dolayısıyla ilgili ülke
ulusal parasının değer kaybedeceği beklenmektedir. Bu durum yabancı para
ve menkul değerlerin oluşturulan portföydeki payının artmasına yol açmakta
ve döviz talebinin artasına sebep olmaktadır. Sonuç olarak döviz kurunda bir
yükselme meydan gelmektedir. Portföy dengesi yaklaşımında var olan
servetin ölçülmesinin zorluğu ve elde tutulan yabancı varlıkların (para,
menkul gibi) miktarının belirlenmesindeki eksik bilgiden dolayı sınanması
oldukça zor görülmektedir. Buna karşılık bu yaklaşım, menkul varlıklar
arasında ikamenin mükemmel olmaması gibi gerçekçi varsayımlara dayandığı
için, döviz kurlarının belirlenmesi konusunda geniş bir bakış açısı
sunmaktadır (Plihon, 1995: 63-64; Çağlar, 2003: 96).
4.4.4. Para İkamesi Yaklaşımı
Döviz kurunu belirleyen para ikamesi yaklaşımı, R. Boyer, C. Chen, L.
Girton, D. Roper, K. Putnan, M. Miles, R. McKinon isimli iktisatçılar
tarafından geliştirilmiştir. En genel ifadesiyle yurt içindeki kişilerin ulusal
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para yerine yabancı para tutmalarına para ikamesi denilmektedir (Ertürk,
1991: 11; Özkaramete, 1996: 99). Para ikamesi yaklaşımına göre para
ikamesinin derecesinin artması, döviz kurunu kararsızlaştırmaktadır. Eğer
paralar arasında tam ikame söz konusu ise, döviz kurunun belirlenemeyeceği
ifade edilmektedir. Para ikamesi ile ulusal paranın,
✓ Değişim hesap birimi olma
✓ Değer saklama aracı olma
gibi temel özellikleri kaybolmakta ve bu özellikler ikame edilen yabancı bir
paraya aktarılmaktadır. Genel olarak yüksek enflasyonun yaşandığı ülkelerde
görülen para ikamesi, reel geliri koruma güdüsünden kaynaklanmaktadır
(Küçükkale, 1999: 58; İnan, 2002: 6). Para ikamesi yaklaşımının ortaya çıkışı,
Bretton Woods sisteminin çöktüğü ve dalgalı kurların uygulanmaya başladığı
döneme rastlamaktadır. Bu dönem de paralar arasında talep farklılıkları
oluşmuş ve para ikamesi yaklaşımı ortaya çıkmıştır. Böylece paraların arz
yönünden ikamesi, yerini talep yönünden ikameye bırakmaktadır. Bu
gelişmelere bağlı olarak ülkelerin birinde meydana gelen olumsuz
gelişmelerin diğerini de etkilediği görülmektedir (Ertürk, 2001: 402-403;
Tunay, 2001: 78-80).
Parasalcı yaklaşımın özel bir hali olan para ikamesi yaklaşımında, yerli
ve yabancı sakinler, yerel ve yabancı paraları ellerinde bulundurmaktadırlar.
Tahvil piyasalarının açıkça bulunmadığı bu modelde faiz oranları dikkate
alınmamaktadır (İyibozkurt, 2001: 405). Parasalcı yaklaşım ve portföy
dengesi yaklaşımlarında ülke sakinlerinin yabancı para tutmadıkları, paralar
arası ikamenin olmadığı ileri sürülmektedir. Diğer bir deyişle paralar
arasındaki ikame elastikiyetinin sıfır olduğu varsayılmaktadır. Fakat günümüz
dünyasında bu varsayım geçerli değildir. Ekonomik karar birimleri yüksek
enflasyonun yaşandığı durumlarda reel gelirlerini korumak adına kendi
ülkelerinin paralarını ellerinde tutmak yerine, ulusal paralarını yabancı ülke
paraları ile ikame etmektedir. Ayrıca merkez bankaları döviz piyasalarında
meydana gelebilecek dalgalanmalara karşı hamlede bulunmak için rezerv
olarak yabancı para tutmaktadır. Ekonomik karar birimleri birikimlerini ulusal
para ya da döviz olarak tutabilmektedir. Yerli ve yabancı paranın hangi
ağırlığa göre tutulacağını belirleyen etken ise, beklentiler olmaktadır.
Ekonomik karar birimleri tarafından ulusal paranın değer kaybedeceği
bekleniyorsa, yabancı para yerine ulusal para tutmanın maliyeti artmaktadır.
Diğer bir deyişle ulusal para yerine döviz tutmak daha rasyoneldir. Tersine
ulusal paranın değer kazanacağı beklentisi mevcut ise döviz tutmak rasyonel
bir davranış olmayacaktır.
Sabit döviz kuru sisteminde, ulusal paranın devalüasyon beklentisinin
artması, ulusal paradan kaçışa yol açmaktadır. Ulusal paranın yerini
devalüasyon beklentisinin derecesine göre döviz almaktadır. Bu durum
merkez bankasının döviz rezervlerinin azalmasına yol açmaktadır. Böylece
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beklenen bir devalüasyon kaçınılmaz hale gelmekte veya beklenenden daha
yüksek oranda bir devalüasyon yapılması zorunlu hale gelmektedir
(Seyidoğlu, 2003: 166-167). Para ikamesinin sıkça tercih edildiği ülkelerde
Thiers kanunu geçerlidir. Yani iyi para kötü parayı piyasadan kovmaktadır
(Ertürk, 1994: 74). Para ikamesine yönelen ekonomik karar birimleri,
✓ Varlıklarının reel değer kaybını korumak,
✓ Likit kaynaklara sahip olmak,
✓ Enflasyon vergisi ödememek
için yabancı parayı tercih etmektedir. Para ikamesinin sıkça tercih edildiği
ülkelerde uygulanan iktisat politikalarından istikrarlı sonuç elde edilmesi
mümkün olmamaktadır.
4.4.5. Faiz Paritesi Yaklaşımı
Faiz paritesi yaklaşımının temeli; döviz kurları ile ülkelerin faiz
oranları farkı arasındaki ilişkiye dayandırılmaktadır. Döviz kuru tahmini
modellerinde sıklıkla kullanılan ve küresel finansal piyasalarının entegrasyon
derecesi ile yakından ilişkili olan bu yaklaşım; faiz oranları (yurt içi ve yurt
dışı), spot ve vadeli döviz piyasaları arasındaki ilişkileri ele almaktadır
(Güney ve Tunalı, 2017: 36). Ülkeler arasında mevcut faiz oranı farklılıkları
sonucunda piyasada kar amacıyla hareket eden girişimcilerin yaptıkları
arbitraj işlemi, spot döviz kurları ile vadeli teslim döviz kurları arasındaki
ilişkileri etkilemektedir.
Satın alma gücü paritesi (SAGP) yaklaşımında mal piyasalarına
uygulanan tek fiyat kanunu, faiz oranı paritesi yaklaşımında para piyasasına
uygulanmaktadır. Bu yaklaşımda, düşük faizli ülkenin parası yüksek faizli
ülkenin parası karşısında vadeli piyasada aradaki fark kadar prim yapmaktadır
(Appleyard vd., 2010). Faiz farkları sonucu hareket eden arbitrajcılar, vadeli
teslim döviz kuru iskonto veya priminin ülkeler arasındaki faiz farkına
eşitlendiği noktaya kadar arbitraj işlemini sürdürmektedir. Kar elde etmenin
ortadan kalktığı bu süreçte yatırımcıların yurt içi veya yurt dışı ülkelerden
herhangi birine yatırım yapması getiri açısından herhangi bir farklılık
oluşturmamaktadır. Vadeli teslim döviz kuru prim veya iskontosunun faiz
farkına eşitlendiği noktaların birleşimine “faiz paritesi doğrusu”, bu doğru
üzerinde oluşan vadeli teslim döviz kuruna “faiz paritesi kuru” denilmektedir
(Seyidoğlu, 2003: 353). Faiz paritesi yaklaşımı, güvenceli ve güvencesiz
olmak üzere iki başlık altında incelenmektedir.
Güvenceli faiz paritesinin (CIRP) ilk izlerine Keynes (1923) ve
Einzig (1937)’nin döviz kurunun davranışı, para piyasası ve arbitraj
fırsatlarının oluşumu üzerine yaptıkları araştırmada rastlanmaktadır (Fong vd.,
2010: 1098). Bu yıllardan itibaren yapılan birçok çalışma ile CIRP, hem
ekonometrik hem de teorik açıdan literatürde sıklıkla incelenmiştir. CIRP
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yaklaşımında kısıtlamaların ve maliyetlerin yok sayılması nedeniyle öne çıkan
en önemli enstrüman “arbitraj” işlemi görülmektedir. Örneğin; yerli bir
yatırımcı kendi ülkesine yatırım yaptığı durumda (1 +i t)’e kadar, yabancı bir
ülkeye yatırım yaptığı durumda ise ulusal parası cinsinden (1 + 𝑖t* )∗ (𝐹𝑟t/𝑆t)
kadar getiri elde etmektedir. Bir süre sonra yatırımcıların arbitraj işlemi
sonucunda her iki yatırımında getirileri eşitlenmektedir. Aynı yapıda ve
vadede olan fakat farklı ülkelere ait finansal varlıkların getiri oranlarının
eşitlendiği denge durumu;

biçiminde gerçekleşmektedir (MacDonald, 2007: 13). Son eşitliğin her iki
tarafından bir çıkarıldığında;

eşitliği elde edilmektedir. Bu eşitlik CIRP olarak adlandırılmaktadır. Bu
eşitliği meydana getiren noktaların birleşimi faiz paritesi doğrusu tarafından
temsil edilmektedir. Faiz paritesi doğrusu üzerinde yer alan noktalar,
yatırımcıların yurtiçi veya yurt dışı piyasaya yatırım yapmaları arasında getiri
açısından herhangi bir fark bulunmadığı belirtmektedir. Bu eğrinin sol
(𝐹𝑟𝑡 −𝑆𝑡 )
tarafında yer alan her noktada,
> (𝑖𝑡 − 𝑖𝑡∗ )/(1 + 𝑖𝑡∗ ) ise yatırımcılar
𝑆𝑡

açısından yurt dışına yatırım yapmak daha kazançlı olmaktadır. Diğer yandan
eşitliğin sağ tarafında yer alan her noktada,

(𝐹𝑟𝑡 −𝑆𝑡 )
𝑆𝑡

<

(𝑖𝑡 −𝑖𝑡∗ )
(1+𝑖𝑡∗ )

kendi ülkesine

yatırım yapmak daha yüksek karı ortaya koymaktadır. Faiz paritesi
doğrusunun sağ tarafında yer alan alanda yatırımların yönü dış ülkeden yerli
ülkeye doğru, sol tarafında kalan alanda ise yerli ülkeden yabancı ülkeye
doğru olduğundan bir süre sonra sınırsız arbitraj yoluyla her iki ülkede
getiriler eşitlenmektedir. Diğer bir ifadeyle, faiz paritesi doğrusu üzerinde
dengeye gelinmektedir. Söz konusu denge durumu “güvenceli faiz oranları”
eşitliği olarak isimlendirilmektedir.
CIRP yaklaşımında hangi durumlarda arbitrajın yatırımcılar açısından
karlı olmayacağı Frenkel ve Levich (1975) tarafından araştırılmıştır. Frenkel
ve Levich (1975), yatırımcıların arbitraj sırasında işlem maliyetlerini göz
önünde bulunduracağını ve kendileri açısından sermayelerinin dışarıya
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çıkışının daha karlı olduğu vadeli döviz priminin (iskonto), 𝑝 = (𝐹𝑟 − 𝑆)/𝑆
alt sınırı5:
𝑝∗ =

(1 + 𝑖) − 𝜎(1 + 𝑖 ∗)
𝜎(1 + 𝑖 ∗ )

ile sermayenin yerli ülkeye gelmesinin daha karlı olduğu üst sınırın:
𝑝∗ =

𝜎(1 + 𝑖) − (1 + 𝑖 ∗ )
(1 + 𝑖 ∗ )

arasını “neutral zone” olarak belirtilmektedir. Söz konusu bölgede işlem
maliyetlerinin getiriden çıkarıldığı durumda karlı bir arbitrajın
gerçekleşmeyeceği ifade edilmektedir. Kısacası, 𝑝∗<𝑝 <𝑝 ∗ durumunda arbitraj
karlı olmamakta, 𝑝 <𝑝 ∗ durumunda yatırımların ülke içine yapılması daha
karlı ve 𝑝>𝑝∗ durumunda ise yatırımların dışarıya yapılmasının daha karlı
olacağı ortaya konulmaktadır.
Literatürde CIRP’nin geçerliliğinin araştırıldığı ekonometrik
çalışmalarda;
𝑓𝑟𝑡 − 𝑠𝑡 = 𝑖𝑡 − 𝑖𝑡∗
eşitliği istatistiksel yöntemlerle araştırılmaktadır. Araştırmacılar tarafından
CIRP üzerine yapılan ekonometrik çalışmalarda iki farklı yaklaşım
izlenilmektedir. İlk grubu, faiz oranı paritesinden istatistiksel olarak anlamlı
olan sapmaların hesaplanmasına dayalı yaklaşım oluşturmaktadır. Diğer grubu
ise, regresyon analizlerine dayalı olan ve CIRP’nin geçerliliğini test eden
çalışmalar oluşturmaktadır. İşlem maliyetlerinin olmadığı vasayılan bir
ekonomide CIRP’nin geçerliliği;
𝑓𝑟𝑡 − 𝑠𝑡 = 𝛼 + 𝛽(𝑖𝑡 − 𝑖𝑡∗ ) + 𝑒𝑡
eşitliğinde 𝛼 ve 𝛽 katsayılarının tahmin edilmesiyle ölçülmektedir.
Çalışmalarda, otokorelasyonun olmadığı ve değişkenlerin birim kök süreç
içermediği durumda sıfır hipotez olan 𝛼=0 ve 𝛽=1'in reddedilmesi
beklenmektedir (Sarno ve Taylor, 2002: 7-9). Ampirik literatürde genellikle
regresyon analizlerine dayalı bu tür testlerin CIRP’yi destekler sonuçlar
verdiği elde edilmesine rağmen sonuçların pek de sağlıklı olmadığı
düşünülmektedir. Modelde tahmin edilen hata terimleri yatırımcılar için
Frenkel ve Levich (1975) dört farklı işlem maliyetini, 𝜎 = (1 − 𝑐)(1 − 𝑐𝑠 )(1 − 𝑐 ∗ )(1 − 𝑐𝑓 ),
analizlerine dahil etmektedir. Eşitlikte yer alan: c; yurtiçi finansal varlıkların satışından
kaynaklı işlem maliyetlerin yüzdesini, 𝑐𝑠 ; spot yabancı döviz alımından kaynaklı işlem
maliyeti, 𝑐 ∗; yabancı finansal varlıkların alımından kaynaklı işlem maliyetlerinin yüzdesini, 𝑐𝑓 ;
yabancı dövizin vadeli satışından kaynaklı işlem maliyetlerinin yüzdesini temsil etmektedir.
5
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önemli arbitraj fırsatları anlamına gelebilmektedir. Bu durum tahmin
yönteminin zamanın her anında geçerli sonuçlar vermesini zorlaştırmaktadır.
Ayrıca bu yöntemde daha ileri düzeyde bir sorunu ise CIRP'nin bileşenleri
oluşturmaktadır. Çünkü her iki ülkeye ait, aynı dönemli faiz oranlarının ve
döviz kurlarının eşleştirilme zorluğu bu testin uygulanması önünde ciddi bir
engel olarak görülmektedir (MacDonald, 2007: 16).
Güvencesiz faiz oranı paritesi (UIRP), uluslararası finans ve açıkekonomi makroekonomik model inşasında kullanılan temel; satınalma gücü
paritesi ve reel faiz oranı eşitliği teorileri ile birlikte üç teoriden biridir
(Lothian ve Wu, 2011: 449). Ayrıca bu yaklaşım, parasal döviz kuru
modelleri olan Dornbush (1976) overshooting modeli ve Krugman (1991)
hedef bölge (target zone) gibi önemli döviz kuru belirleme modellerinde de
kullanılmaktadır (Bekaert vd., 2007: 1038-1039; McAvinchey ve MacDonald,
1990: 61). UIRP’ye göre, sermaye hareketliliğinin mükemmel olması
durumunda yatırımcılar açısından gerek yerli menkullere gerekse yabancı
menkullere yatırım yapmaları arasında getiri açısından herhangi bir fark
bulunmamaktadır (Aslan ve Korap, 2010: 361). Bu yaklaşımın temel iddiası,
iki ülke arasındaki faiz farkı döviz kurunda beklenen değer değişimine eşit
olmasıdır (Rowland, 2002: 3). Diğer bir ifadeyle UIRP koşulunda yurt içi faiz
oranı, 𝑖𝑡 , yabancı faiz oranı, 𝑖𝑡∗ ∗ ve beklenen döviz kuru değişiminin,
𝐸𝑡(Δ𝑠𝑡+𝑘) toplamından meydan gelmektedir. Yüksek faiz oranına sahip bir
ülkenin parasının faiz farkı ölçüsünde değer kaybetmesi, düşük faizli bir
ülkenin parası ise faiz farkı ölçüsünde değer kazanması bu yaklaşımın bir
sonucu olmaktadır (Ray, 2012: 236). UIRP’nin temel argümanı;
“Yatırımcıların rasyonel beklentilere ve risk sevmezliğe (risk-neutral) sahip
olduğu varsayımı altında, gelecek döviz kurları ülkeler arasındaki cari faiz
farkı
tarafından
sapmasız
olarak
belirlenmektedir”
şeklinde
özetlenebilmektedir (Aggarwal, 2013: 2).
UIRP, CIRP gibi literatürde iki açıdan önemli görülmektedir.
Bunlardan ilki, bu yaklaşımın test edilmesi aynı zamanda döviz piyasasının
etkinlik testi anlamına gelmesidir. UIRP koşulunun sağlanamaması döviz
piyasasının etkin olmadığı, başka bir ifadeyle döviz kurlarının tam bilgiyi
yansıtmadığı ve bu nedenle atıl durumda olan karların bulunduğu şeklinde
yorumlanmaktadır. İkincisi ise, özellikle döviz kuru belirleme modelleri
arasında öne çıkan parasal modellerin inşa sürecinde UIRP’ın sıklıkla
kullanılmasıdır (Taylor, 1987: 579 -580).
UIRP yaklaşımı, bir bakıma CIRP yaklaşımının başlangıç noktasını
esas almaktadır. Bu yaklaşımda da; farklı ülkelerde alım satıma konu olan
finansal varlıkların aynı risk düzeyi ve vade yapısına sahip olduğu, işlem ve
bilgi maliyetlerinin olmadığı ve sermayenin uluslararası hareketliliği üzerinde
herhangi bir kısıtlayıcı engellerin olmadığı varsayılmaktadır.
CIRP yaklaşımında, 𝑓𝑟𝑡 − 𝑠𝑡 = 𝑖𝑡 − 𝑖𝑡∗ yatırımcılar vadeli teslim
kurunun faiz farkının üzerinde mi veya altında mı olmasına bağlı olarak
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pozisyon almaktadır. Sermaye hareketleri üzerinde bir sınırlama ve işlem
maliyetlerinin olmadığı durumda, karlı görülen arbitraj işlemi her iki ülkeye
yatırım yapmanın getirilerini eşitlemektedir. Belirtilen temel eşitliğin
beklenen döviz kurunun doğal logaritması tarafından değiştirildiğinde;
𝑒
𝑖𝑡 − 𝑖𝑡∗ = 𝑆𝑡+𝑘
− 𝑆𝑡

eşitliği elde edilmektedir. Son eşitliğe
edilmesiyle;

rasyonel beklentilerin dahil

𝐸𝑡 (∆𝑠𝑡+𝑘 ) = (𝐸𝑡 𝑆𝑡+𝑘 − 𝑆𝑡 ) = (𝑖𝑡 − 𝑖𝑡∗ )
UIRP eşitliği türetilmektedir. Eşitliğe göre, ülkelerin paralarının değerlerinin
faiz farkları ölçüsünde değişmesi gerekmektedir. Bu yaklaşımda, yüksek faizli
ülkenin parasının değeri, ülkelerin nominal faiz farkı ölçüsünde değer
kaybetmesi beklenmektedir (Appleyard vd., 2010). Modelde beklentilerin
rasyonel olması UIRP’nin geçerliliğini tek başına gerçekleştirememektedir.
Geleceğe dair belirsizliklerin yatırımcılar üzerinde yarattığı olumsuzluk,
vadeli döviz kontratı yapım işlemi sırasında tatmin olabilecekleri bir risk
primi talep etmelerine sebep olmaktadır. Belirsizliğin boyutuyla orantılı talep
edilen bu risk primi UIRP'nin öngördüğü eşitlikten bir miktar farklı
olmaktadır (MacDonald, 2007: 18). Tam sermaye hareketliliğinde, işlem
maliyetlerinin veya vergilerin olmadığı, yatırımcıların herhangi bir risk primi
talebinde bulunmadığı durumlarda UIRP koşullarının sağlanması
beklenmektedir (Olmo ve Pilbeam, 2009: 371-372).
Beklentilerin rasyonel olduğu varsayılan, ∆𝑠𝑡+𝑘 = 𝐸𝑡 (∆𝑠𝑡+𝑘 ) + 𝑢𝑡+𝑘 , bu
modelin ampirik analizlerde kullanılan tahmin denklemleri dolaylı ve
doğrudan şeklinde türetilebilmektedir. Dolaylı tahmin;
∆𝑠𝑡+𝑘 = 𝛼 + 𝛽𝑓𝑝𝑡 + 𝜀𝑡+𝑘
∆𝑠𝑡+𝑘 = 𝛼 + 𝛽(𝑓𝑝𝑡+𝑘 − 𝑆𝑡 ) + 𝜀𝑡+𝑘
Biçiminde yapılmaktadır. Son denklemdeki vadeli primin, 𝑓𝑝𝑡 = 𝑓𝑝𝑡+𝑘 −
𝑆𝑡 = 𝑖𝑡 − 𝑖𝑡∗ , yerine nominal faiz farkının ikame edilmesiyle doğrudan tahmin;
∆𝑠𝑡+𝑘 = 𝛼 + 𝛽(𝑖𝑡 − 𝑖𝑡∗ ) + 𝜀𝑡+𝑘
şeklinde yapılmaktadır. Bu modelde sıfır hipotez, 𝛼=0, 𝛽=1 kısıtlarının kabul
edilmesi durumu, UIRP koşulunun geçerli olduğunu ortaya koymaktadır.
4.4.6. Uluslararası Fisher Etkisi
Uluslararası fisher etkisi, göreceli SAGP ve genelleştirilmiş fisher etkisi
hipotezlerinin birleşimi olarak ifade edilebilmektedir. Bölüm 3.3.’te anlatılan
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Göreceli SAGP, enflasyon oranlarında farklılık olan ülkelerde bu durumun
döviz kuru değişiklikleri ile dengeleneceğini ileri sürmektedir. Diğer yandan
genelleştirilmiş fisher etkisi hipotezine göre ise arbitraj mekanizmasıyla
ülkeler arasında reel faiz oranlarının biribirine eşitleneceği ifade edilmektedir
(Sundqvist, 2002: 16). Genelleştirilmiş Fisher etkisi ve göreceli SAGP
yaklaşımları sırasıyla eşitlik (1) ve (2)’de gösterilmektedir:
𝑖𝐴 − 𝑖𝐵 = 𝜋𝐴 − 𝜋𝐵

(1)

𝑓
𝜋𝑡

(2)

(𝐸𝑡 −𝐸0 )
𝐸0

=

𝜋𝑡𝑑

−

(1) ve (2) denklemleri birlikte ele alındığında (3)'te ifade edilen uluslararası
Fisher etkisi eşitliğine ulaşılmaktadır:
𝑖𝐴 − 𝑖𝐵 =

(𝐸𝑡 −𝐸0)
𝐸0

(3)

(3) eşitliğinin sol tarafındaki ifade, ülkeler arasındaki nominal faiz oranı
farklarını, sağ kısım ise iki ülke arasındaki döviz kurunda beklenen değişmeyi
ifade etmektedir. Uluslararası fisher etkisi, göreceli SAGP ve genelleştirilmiş
fisher etkisinin birleştirilmesiyle elde edilmektedir. Göreceli SAGP’ye göre
ülkeler arasındaki enflasyon beklentisi farkı, döviz kurlarında beklenen
değişmeye eşitken, genelleştirilmiş fisher etkisine göre de ülkeler arasındaki
nominal faiz oranları farkına eşittir. Denklem (1) ve (2) birlikte
düşünüldüğünde, her iki denklemde de enflasyon beklentisi farkına eşit olan
kur değişmeleri ile nominal faiz oranları farkının birbirine eşit olacağı
sonucuna ulaşılmaktadır (Seyidoğlu, 2013: 187). Sonuç olarak, iki ülkenin
para birimleri arasındaki döviz kurundaki değişimin ülkeler arasındaki
nominal faiz oranlarındaki farklılığa eşit olacağını ifade eden uluslararası
fisher etkisi elde edilmektedir (Demirağ ve Goddard, 1994: 76).
Türkiye ve ABD ekonomileri üzerinden Uluslararası Fisher Etkisi
açıklanacak olunursa: ABD için nominal faiz oranları %4, Türkiye için %7
olsun. Diğer yandan ABD doları ile TL para birimleri arasında cari dönemde
geçerli döviz kuru 1$=6.20 TL olduğu varsayılsın. Bu durumda;
(𝐸𝑡 − 𝐸0 )
𝐸0
(𝐸𝑡 − 6.20)
0.07 − 0.04 =
6.20
𝐸𝑡 = 6.38 TL/$
𝑖𝑇𝑅 − 𝑖𝐴𝐵𝐷 =

elde edilir. Dolayısıyla bu sonuç, piyasada beklenen döviz kurunun 1$=6.38
TL olması gerektiğini gösterir. Yani uluslararası fisher etkisi gereği, ülkeler
arasındaki nominal faiz oranı farklılığı (%7-%4=%3) kadar ABD dolarının
değer kazanacağı, bir başka deyişle bu nominal faiz oranı farklılığı ölçüsünde
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TL’nin iskonto edileceği öngörülmektedir. Uluslararası fisher etkisi Şekil 4.6.
yardımıyla açıklanmaktadır:

Şekil 4.6. Uluslararası Fisher Etkisinin Gösterimi
Şekil 4.6.’da yatay eksende A ve B ülkeleri arasındaki nominal faiz
oranları farkı (𝑖𝐴 − 𝑖𝐵 ), dikey eksende ise döviz kurlarındaki beklenen
(𝐸 −𝐸 )
değişme ( 𝑡 0 ) yer almaktadır. Şekilden de anlaşıldığı üzere, eğer B
𝐸0

ülkesinin faiz oranları, A ülkesinin faiz oranlarından yüksekse (𝑖𝐴 < 𝑖𝐵 ), B
ülkesinin ulusal para birimi değer kaybederken, A ülkesinin para biriminin
değer kazanması beklenmektedir. Tersine eğer A ülkesinin nominal faiz oranı,
B ülkesinin nominal faiz oranından büyükse (𝑖𝐴 > 𝑖𝐵 ), A ülkesi para birimi
iskontoya uğrarken, B ülkesinin para biriminin değer kazanması
beklenmektedir. Uygulamalı çalışmalar incelendiğinde genellikle uluslararası
fisher etkisi teorisinin geçerli olduğu görülmektedir. Yani göreceli olarak
nominal faiz oranlarının düşük olan ülkelerde ulusal paraların değer kazandığı
görülmektedir. Tersine göreceli olarak nominal faiz oranlarının yüksek olduğu
ülkelerde ise ulusal paraların iskontaya uğradığı sonucuna ulaşılmaktadır
(Seyidoğlu, 2013: 187).
4.4.7. Overshooting Yaklaşımı
Döviz kurlarını açıklamaya çalışan diğer bir model ise Overshooting
(hedefi aşma) modelidir. Döviz kurlarında hedefi aşma kısa vadede kurların,
uzun dönem denge değeri etrafında dalgalanması olarak tanımlanmaktadır
(Seyidoğlu, 2003: 165). Bu yaklaşım R. Dornbush tarafından ortaya atılmıştır.
Overshooting yaklaşımı, Mundell-Fleming modeline rasyonel beklentileri ve
yapışkan fiyatları dahil etmektedir. Modelin savunduğu temel görüş mal

D r . S e f a Ö Z B E K | 110

piyasasındaki uyarlamanın finansal piyasalara göre çok daha yavaş olduğudur
(Dornbusch, 1976: 1162).
Bu yaklaşıma göre yatırımcıların geçmişten günümüze kadar
biriktirdikleri toplam finansal varlıklar stoğu, tasarruf ve yatırım yoluyla
yapılan yıllık akımlardan (toplam stoğa eklenen miktarlar) daha büyük
hacimlidir. Bu sebeple döviz kuru değişmeleri hızlı ve şiddetli olabilmektedir.
Döviz kurunda yaşanan bu dalgalanmalara finansal piyasaların tepkisi, mal
piyasalarının tepkisinden çok daha hızlı ve büyük miktarda olmaktadır.
Kurlardaki dalgalanmalara finansal piyasaların ve mal piyasalarının tepki
hızlarındaki ve hacimlerindeki bu fark, kısa dönemde döviz kurları üzerinde
etkili olmaktadır. Dolayısıyla döviz kurlarının istikrarı, mal ve hizmet
piyasalarının finansal piyasalara uyum sağlama hızlarına bağlı hale
gelmektedir (Plihon, 1995: 67). Kısacası döviz kurlarının belli bir değeri
aşmasının sebebini, finansal piyasalardaki ve mal piyasalarındaki farklı uyum
hızları oluşturmaktadır. Overshooting yaklaşımında döviz kurları bir finansal
varlığın fiyatı gibi ifade edilmektedir. Örneğin; bir ülke merkez bankası
tarafından para arzı artırılsın. Bu durumda ilgili ülkenin yerli tahvillerinin
fiyatında artış görülmekte ve faiz oranlarında bir azalma meydana
gelmektedir. Böylece finansal yatırımcılar portföylerindeki yabancı
menkullerin payını artırmakta ve yerli menkullerin ağırlığını azaltma yolunu
seçerek hızlı bir şekilde tepki vermektedir. Sonuç olarak bu ani tepki ile döviz
kurları aniden yükselme eğilimine girmektedir. Ancak para arzının artılması
ile faiz oranlarındaki düşüşe mal piyasaları bu kadar hızlı tepki
verememektedir. Çünkü düşen faizlerin reel ekonomide yatırımları artırdığı ve
buna bağlı olarak milli gelirde ve ithalatta artış meydana getirdiği
bilinmektedir. Bu durumda bir miktar enflasyonun yükseldiği ve döviz
kurunun arttığı görülmektedir. Fakat bu gelişmeler aniden olmayıp, belli bir
zaman içerisinde gerçekleşmektedir.
Overshooting yaklaşımına göre kısa dönemde, satın alma gücü
paritesinin belirlediği denge kurlarından sapmalar meydana gelsede, daha
sonraki ekonomik gelişmeler bu sapmayı olması gereken (satın alma gücü
paritesi dengesi) değere getirmektedir. Kısa dönemde meydana gelen hedefi
aşma ile döviz kuru yükselmesi ihracatı artırırken, ithalatı ise azaltmaktadır.
Bu gelişme ödemeler bilançosunu olumlu yönde etkilemekte ve ulusal para
değerlenmektedir. Sonuç olarak uzun dönemde denge kuru olması gereken
değere yani satın alma gücü paritesi denge kuruna yaklaşmaktadır.
Finansal piyasalarda döviz kurlarında meydana gelen dalgalanmalar,
uluslararası finansal piyasaların hacimlerinin büyüklüğü ve piyasalar
arasındaki haberleşme teknolojisinin çok gelişmiş olmasından kaynaklanmaktadır. Piyasada işlem yapan katılımcı sayısı yükseldikçe, iletişim ağları
iyileştikçe piyasaların istikrarlı olacağı varsayılmaktadır. Ancak uygulamada
döviz piyasaları bu varsayımı gerçekleştirmemektedir. Yaşananlara bakılırsa,
döviz piyasalarındaki dalgalanmaların istisnadan çok kural olduğu
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görülmektedir (Frenkel ve Rodriquez, 1982: 9; Seyidoğlu, 2003: 392).
Overshooting yaklaşımı, döviz kurlarındaki değişmeleri açıklamaya yönelik
olarak, serbest kurların nasıl oluştuğunun anlaşılması adına bir analiz
çerçevesi ortaya koymaktadır. Bu yaklaşım, döviz kuru istikrarsızlıklarını,
fiyatların yavaş uyumu ve nominal döviz kurlarıyla reel döviz kurları
arasındaki ilişki ile açıklamaktadır.
Overshooting yaklaşımı, yaptığı bazı varsayımlar ile önemli
sınırlamalar getirmektedir. Bu yaklaşımda faiz paritesi varsayımı kabul
edilmektedir. Risk primleri analize dahil edilmemektedir. Faiz oranlarına
finansal piyasaların ani tepkisi, sermaye hareketliliğinin önünde bir kısıtın
olmaması varsayımının bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak sermaye
harekeliliğinde kısıtların var olması durumunda ani tepki yerini donuk tepkiye
bırakmaktadır. Diğer taraftan overshooting yaklaşımının sonuçları
beklentilere çok duyarlıdır. Yani, aşırı tepki durumu sadece mal ve finansal
varlık piyasalarındaki uyarlanma hızlarının farklılığından kaynaklanmaktadır.
Bu yaklaşıma göre ekonomik karar birimleri portföylerinde yeniden
düzenleme yapmayı gerektiren uzun vadeli döviz kurunu tam olarak
öngörememektedir. Oysaki döviz kurunun uzun dönem dengesine yaklaşması,
öngörülerin istikrar sağlayıcı, kurları dengeye getireceği varsayımına bağlıdır;
gerçekte ise, bu durum her zaman ortaya çıkmamaktadır. Bu yaklaşım kısa
dönemli kur hareketlerini açıklamasına rağmen uzun dönem kur hareketlerini
tam olarak açıklayamamaktadır.
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5. ENFLASYON-FAİZ-DÖVİZ KURU İLİŞKİLERİNİN
ANALİZİ VE ÜLKE GRUPLARI KARŞILAŞTIRMASI
Çalışmanın bu bölümünde; enflasyon, faiz ve döviz kuru değişkenleri
arasındaki ilişkiler Fisher ve Neo-Fisher hipotezi, satın alma gücü paritesi
hipotezi ve güvencesiz faiz paritesi hipotezi kapsamında test edilmektedir.
Ayrıca nedensellik testleri aracılığıyla, söz konusu üç değişken arasındaki
ilişkiler ortaya konmaktadır. Analiz için seçilmiş 12 gelişmiş ve 12 gelişmekte
olan ülke ekonomileri için yeni nesil dinamik panel veri analizi yöntemleri
kullanılarak, ilgili hipotezler ülke grupları açısından karşılaştırılarak
değerlendirmeler yapılmaktadır. Çalışmada yatay kesit ve zaman boyutunu
dikkate alan, dinamik panel veri analizi yöntemlerinden yararlanılmaktadır.
Panel veri analizi, t zamanlı ve k değişkenden oluşan bir veri setini, n tane
yatay kesit için oluşturmaya, böylece grup ve zaman etkilerinin görülmesine
olanak sağlamaktadır.
Bu bölümde sırasıyla; ampirik literatüre, çalışmanın metodolojisine,
analizde kullanılan veri seti ile analiz bulgularına yer verilmektedir.
5.1. Ekonometrik Literatür
İktisat literatüründe enflasyon, faiz ve döviz kuru değişkenleri
arasındaki ilişkiler sıklıkla ikili olarak ele alınmıştır. Söz konusu değişkenler
arasındaki geçiş mekanizmaları sıklıkla Fisher etkisi hipotezi, satın alma gücü
paritesi hipotezi ve faiz paritesi hipotezleriyle incelenerek uluslararası parite
koşullarının geçerli olup olmadığı ortaya konmaktadır. Bu kısımda iktisat
yazınında konuya yönelik panel veri analizi yapılan (çok ülkeli çalışmalar)
seçilmiş çalışmalar, üç farklı tablo (Tablo 5.1., Tablo 5.2., Tablo 5.3.) ile
verilmektedir.
Tablo 5.1. Fisher ve Neo-Fisher Hipotezlerine İlişkin Seçilmiş Panel Veri
Çalışmaları
Yazar(lar)
Westerlund
(2005b)

Herwatz ve
Reimers
(2006)

Westerlund

Ülke(ler)/
Dönem
14 OECD
ülkesi
(1980:11999:12)
114
ekonomide
(1960:012004:06)

Yöntem

Değişkenler

Sonuç

Panel birim kök
ve
panel
eşbütünleşme

Politika
faiz
oranı ve TÜFE

Zayıf Fisher etkisinin
geçerliliği
elde
edilmiştir.

Panel en küçük
kareler yöntemi

Politika
faiz
oranı ve TÜFE

20

Durbin-

Politika

Ülkelerin
çoğunda
zayıf Fisher etkisi
geçerlidir.
Yani,
enflasyondaki
yüzde
birlik
artışın
faiz
oranlarını yüzde birden
az artırdığı durum
geçerlidir.
20 OECD ülkesinde

OECD

faiz
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ülkesi
(1980:Ç12004:Ç4)
6
Asya
ülkesi
(1978:Ç12005:Ç1)

Hausman
eşbütünleşme
testi
GregoryHansen
eşbütünleşme
testi

oranı ve TÜFE

Büberkökü
(2014)

Rusya, Çin,
Türkiye,
Polonya,
G.Afrika,
Meksika ve
Endonezya
(2003:012012:12)

Pedroni (1999,
2004) ve Kao
(1999)
panel
koentegrasyon
testleri

3
ay
vadeli
bankalararası
para piyasası faiz
oranları
ve
tüketici
fiyat
endeksi

Özcan ve Arı
(2015)

G7 ülkeleri
(2000:012012:11)

Panel
eşbütünleşme
testi

Hazine bonosu
faiz oranı ve
TÜFE

Küçükaksoy
ve Akalın
(2017)

OECD
ülkeleri
(1995:Ç12014:Ç4)

DurbinHausman
eşbütünleşme
testi ve CCEE
(ortak
ilişkili
etkiler
tahmincisi)
analizi

Uzun
vadeli
nominal
faiz
oranı ve TÜFE

Uribe (2017)

Amerika ve
Japonya
(19552016)

SVAR Analizi

Kişi başına çıktı,
TÜFE, federal
fon oranı

Crowder
(2018)

Amerika
(1951:01-

VAR Analizi

Federal fon
oranı, TÜFE, 5

(2008)

Nusair
(2008)

Reel faiz oranı
ve TÜFE

zayıf Fisher etkisinin
geçerliliği
elde
edilmiştir.
Kore,
Singapur,
Malezya ve Tayland
için Fisher etkisinin
geçerli olduğu ancak
Endonezya
ve
Filipinler için geçersiz
olduğu
sonucuna
ulaşılmıştır
Yükselen
piyasa
ekonomilerinde Fisher
(1930)
hipotezinin
zayıf formunun geçerli
olduğu ve genel olarak
uzun
dönemde
enflasyon oranındaki
bir birimlik artışın
nominal faiz oranlarını
yaklaşık 0.64 birim
artırdığı
bulgusuna
ulaşılmıştır.
Enflasyon oranındaki
%1’lik
değişim
nominal faiz oranlarını
%1’den
daha
az
artırmaktadır. Dolayısı
ile zayıf Fisher etkisi
geçerlidir.
Bazı ülkelerde Fisher
hipotezinin
geçerli
olmadığı,
bazı
ülkelerde ise zayıf
Fisher etkisinin geçerli
olduğu, bir tane ülkede
ise tam Fisher etkisinin
geçerli olduğu, son
olarak
13
OECD
ülkesinde
faiz
oranlarında
gerçekleşen bir artışın
enflasyon oranlarında
da artışa sebep olduğu
tespit edilmiştir.
Geçici olması beklenen
nominal
faiz
oranlarındaki
artış,
daraltıcı
ve
deflasyonist
olduğu
tespit edilmiştir.
Neo-Fisher hipotezinin
tam tersine, enflasyon
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2015:12)

yıllık hazine
bonosu faiz
oranı, 1 yıllık
hazine bonosu
faiz oranı, 3
aylık hazine
bonosu faiz oranı
Gayri safi yurtiçi
hasıla, TÜFE, 3
aylık
hazine
bonosu faiz oranı
Hedeflenen
enflasyon,
büyüme oranı,
TÜFE, 10 yıllık
hazine bonosu
getirisi, 3 aylık
hazine bonosu
getirisi, reel faiz
oranı

Lukmanova
ve Rabitsch
(2018)

Amerika
(1947:Ç22019:Ç1)

VAR Analizi

Mumtaz ve
Theodoridis
(2018)

Amerika
(1968:Ç12016:Ç3)

SVAR

Uribe (2018)

Amerika
(1954:Ç42018:Ç2)

SVAR Analizi

Kişi başına çıktı,
TÜFE
federal
fon oranı

Tayyar
(2019)

Türkiye
(2002:012014:05)

TodaYamamoto
Nedensellik
Analizi

Uğur (2019)

G7 ülkeleri
(2002:012017:12)

Sümer (2020)

Türkiye
(2010:052019:12)

Durbin
Hausman
Eşbütünleşme
Testi
Engle-Granger,
FMOLS, CCR
ve
DOLS
Eşbütünleşme
Analizi

TÜFE,
bankalararası
gecelik
faiz
oranı, 1, 3, 6 ay
ve 1 yıl vadeli
ağırlıklandırılmış
mevduat
faiz
oranı
Uzun vadeli faiz
oranı ve TÜFE

TCMB gecelik
borç verme faiz
oranı ve 1 hafta
vadeli repo ihale
faiz oranı ile
TÜFE

eğiliminin nominal faiz
oranlarını
etkilediği
sonucu elde edilmiştir.

Nominal faiz oranının,
enflasyon ve üretimle
pozitif yönlü hareket
ettiği görülmüştür.
Enflasyon
hedeflemesine ilişkin
politikaların,
1980
öncesi
dönemde
enflasyondaki artıştın
önemli
bir
sebebi
olduğu; son 20 yılda
uzun
vadeli
faiz
oranlarındaki
gerilemenin bir itici
gücü olduğu bulgusuna
ulaşılmıştır.
Nominal
faiz
oranlarındaki
kalıcı
artışların enflasyon ve
üretimde ani artışlara
sebep
olduğu
belirlenmiştir. Kalıcı
parasal
şokların,
enflasyondaki
değişimlerin %40’dan
fazlasını
açıkladığı
bulgusu elde edilmiştir.
Değişkenlerin
nedensellik ilişkilerinin
Neo-Fisher
etkisi
varlığı gösterdiği tespit
edilmiştir.

Fisher
hipotezinin
geçerli olmadığı elde
edilmiştir.
Geleneksel
olmayan
para
politikası
ve
enflasyon
arasında
uzun dönemde pozitif
yönlü
ilişki
söz
konusudur. Bu durum
Türkiye‘de Neo-Fisher
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Sugözü ve
Yaşar (2020)

32 OECD
ülkesi
(2001:Ç12019:Ç4)

Panel regresyon
analizi ve panel
nedensellik
analizi

Politika
faiz
oranı ve TÜFE

etkisinin
varlığına
işaret etmektedir.
Enflasyon
oranlarındaki %1’lik
değişim faiz oranlarını
aynı yönde %0,81; faiz
oranlarındaki %1’lik
değişim ise enflasyon
oranlarını aynı yönde
%0,63
oranında
etkilediği bulgusu elde
edilmiştir. Hem Fisher
hem de Neo-Fisher
etkisinin geçerliliği söz
konusudur.

Tablo 5.2. Satın Alma Gücü Paritesi Hipotezine İlişkin Seçilmiş Panel Veri
Çalışmaları
Yazar(lar)
Frenkel
ve
Rose (1996)

Dönem
1948-1992

Ülkeler
ABD ve 150
Ülke

Wu (1996)

Aylık veriler
1974:011993:04,
Çeyreklik
veriler
1974:Ç11993:Ç4 ve
Yıllık veriler
1974-1992
1974-1990

ABD ve 18
OECD Ülkesi

Lothian
(1997)
Wu ve Wu
(2001)

1973:Ç21997:Ç4

ABD ve 22
OECD ülkesi
20
Sanayileşmiş
Ülke
12 Gelişen
Piyasa
Ekonomisi
10 Asya Ülkesi

Cerrato ve
Sarantis
(2003)
Basher ve
Mohsin
(2004)

1973:011997:12

Cerrato ve
Sarantis
(2007)

1973:011998:12

34 Gelişen
Piyasa
Ekonomisi

Aslan ve
Koralp (2009)

1987:012006:12 ve
1987:Ç12006:Ç4

26 OECD
Ülkesi

1980:Ç11999:Ç4

Yöntem
Panel veri analizi
ve yatay kesit
analizi
Panel veri analizi.

Sonuç
SAGP geçerlidir.

Panel veri analizi

SAGP geçerlidir.

Panel birim kök
testi

SAGP geçerlidir.

Panel birim kök
ve
panel
eşbütünleşme
Panel birim kök
ve
panel
eşbütünleşme
analizi
Panel birim kök
,panel
eşbütünleşme
analizi
Panel birim kök
testi

SAGP geçerli değildir.

SAGP geçerlidir.

SAGP geçerli değildir.

SAGP geçerlidir.

SAGP geçerlidir.
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Chang vd.
(2010)
Güloğlu vd.
(2011)

1980:012008:05
1991:012008:03

G-7 Ülkeleri

Chang ve
Tzeng (2013)
Oskooee vd.
(2013)
Adıgüzel vd.
(2014)

1995:012008:12
1994:012012:12
2002:012012:05

9 Geçiş
Ekonomisi
BRICS ve
MIST Ülkeleri
Türkiye ve 10
Ticaret Ortağı

Oskooee vd.
(2014)
Huang ve
Yang (2015)
Lothian
(2016a)

1994:012012:06
1957:012013:05
1870-1914,
1921-1939,
1959-1998

Oskooee vd.
(2016)

1994:012013:03

Aydın (2018)

1994:012017:12

Tıraşoğlu ve
Çil (2018)
Küçükaksoy
ve Çiftçi
(2018)

1990:Ç12016:Ç2
1995:Ç12016:Ç4

34 OECD
Ülkesi
11 Eurozone
Ülkesi
26 Ülke
(Dönemlere
göre faklı ülke
sayısı)
11 Gelişen
Piyasa
Ekonomisi/
Kırılgan beşli
(Türkiye,
Brezilya,
Hindistan,
Endonezya ve
Güney Afrika)
Kırılgan beşli

Songur (2019)

2002:012017:12

Yıldırım vd.
(2019)

1995:012017:12

Coşkun
(2020)

1994:012018:11

Türkiye ve 18
Ticaret Ortağı

Türkiye’nin de
aralarında
bulunduğu 42
dış ticaret
ortağı ülke
10
Avrasya
Ülkeleri
ASEAN
(Endonezya,
Malezya,
Tayland,
Filipinler,
Singapur,
Brunei,
Vietnam, Laos,
Kamboçya)
Kırılgan Beşli

Panel birim kök
testi
Yapısal kırılmalı
panel birim kök
testi
Panel birim kök
testi
Panel KSS birim
kök testi
Panel birim kök
testi
Panel birim kök
testi
Panel birim kök
testi
Panel veri analizi

SAGP Fransa, Almanya
ve İtalya için geçerlidir.
SAGP geçerlidir.

SAGP,
Estonya
ve
Macaristan için geçerlidir.
SAGP geçerlidir.
SAGP Türkiye ile serbest
ticaret anlaşmasına sahip
ülkeler için geçerlidir.
SAGP, OECD ülkelerin
tamamında geçerlidir.
SAGP geçerli değildir.
SAGP geçerlidir.

Yapısal kırılmalı
panel birim kök
testi
Fourier birim kök
testi

SAGP geçerlidir.

Bayesyen birim
kök testi
Panel birim kök
testi

SAGP sadece Hindistan
için geçerlidir.
41 ülke için SAGP
geçerlidir.

Panel birim kök,
panel
eşbütünleşme
Yapısal kırılmalı
Panel LM test

Ülke grubunda
geçerlidir.

Ranjbar vd.
(2018) doğrusal
olmayan birim
kök testi

Güney
Afrika
ve
Hindistan’da
SAGP
geçerlidir.

SAGP geçerli değildir.

Ülke
tamamında
geçerlidir.

SAGP

grubunun
SAGP
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Tablo 5.3. Güvencesiz Faiz Paritesi Hipotezine İlişkin Seçilmiş Panel Veri
Çalışmaları
Yazar
King
(1998)

Dönem
1987:Ç21994:Ç4

Ülkeler
Yeni
Zelanda ile
Avustralya,
ABD,
İngiltere ve
Japonya
9 Gelişen
Piyasa
Ekonomisi
Kore,
Filipinler ve
Tayland
Gelişmiş ve
Gelişmekte
Olan
Ülkelerden
Oluşan 30
Ülke
Ermenistan,
Azerbaycan,
Gürcistan,
Kazakistan,
Kırgızistan
ve Moldova.
7 Ülke

Francis vd.
(2002)

1980:012000:12

Adrangi vd.
(2007)

1978:051997:01

Ozdemir
(2013)

2000:Ç12005:Ç4

Bahatti
(2014)

1994:Ç12010:Ç2

Omer vd.
(2014)

1 Ocak 200131 Aralık 2008
günlük veriler

Kim ve
Cho (2014)

1994:012008:06

Chang ve
Su (2015)

1998:012012:12

Ferreira ve
Dionisio
(2015)

1999-2015

ABD,
Japonya,
İngiltere gibi
Gelişmiş
Ülkeler ile
Singapur,
Kore,
Malezya ve
Tayland
Hong Kong,
Endonezya,
Japonya,
Kore ve
Singapur
12 Ülke

Fukuda
(2016)

2007-2009
günlük veriler

ABD ve
Japonya

Yöntem
EKK Tahmini

Sonuç
Güvencesiz
faiz
paritesi Yeni Zelanda
ve
Avustralya
arasında geçerlidir.

GARCH

Güvencesiz
paritesi
değildir.
Güvencesiz
paritesi
değildir.
Güvencesiz
paritesi
değildir

VAR
ve
regresyon
analizleri
Panel
veri
analizi

faiz
geçerli
faiz
geçerli
faiz
geçerli

Birim
kök,
EKK
ve
eşbütünleşme
analizleri

Güvencesiz
faiz
paritesi geçerlidir

Panel
birim
kök
ve
eşbütünleşme
analizi
EKK tahmini.

Güvencesiz
faiz
paritesi geçerlidir.

Doğrusal
olmayan birim
kök testleri

Güvencesiz
faiz
paritesi geçerlidir.

DCCA
ve
DFA
çapraz
korelasyon
yöntemleri
GARCH testi

Euro para birimine
geçmeyen ülkelerde
finansal entegrasyon
sağlanmaktadır
Güvenceli
faiz
paritesi
geçerli
değildir.

Güvencesiz
paritesi
değildir.

faiz
geçerli
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Vasilyev
vd. (2017)

Veri aralığı
ülkelere göre
92- 217 yıl
arasında
değişmektedir.
2001:092014:05

Mike
(2018)

2003:Ç12015:Ç4

Genç ve
Aksoy
(2020)

2009:012019:12

Lothian
(2016b)

17 Ülke

Regresyon
analizi

Güvencesiz
faiz
paritesi geçerlidir.

Gelişmiş ve
gelişmekte
olan ülke
ekonomileri
14
gelişmekte
olan ülke
Kırılgan
Beşli

Panel veri
analizi

Güvencesiz
paritesi
değildir.

Zaman serisi
ve panel veri
analizi
Yapısal
kırılmalı ve
yapısal
kırılmasız
eşbütünleşme
testleri

Güvenceli
faiz
paritesi
geçerli
değildir.
Sadece
yapısal
kırılmalı
modelde
Brezilya’da
güvencesiz
faiz
paritesi geçerlidir.

faiz
geçerli

5.2. Ekonometrik Analiz
Ekonometrik analizler ile iktisadi veriler arasındaki ilişkiler
araştırılmaktadır. Her ampirik yöntemin bazı kısıtları bulunmaktadır. Söz
konusu kısıtların varlığı, elde edilen bulguların daha güvenilir ve turarlı
olması açısından önemli olmaktadır. Ekonometrik analiz sonucunda, elde
edilen veriler ışığında kısa ve uzun dönemde iktisadi değişkenler arasında
çeşitli varsayımlar ile yorımlar yapılmaktadır. Küreselleşme süreci ile ülke
ekonomilerinin biribirine bağımlılıkları artmıştır. Bu süreçte ekonometirk
analiz yöntemelerinde de önemli gelişmeler meydana gelmiştir. Son dönemde
iktisadi olguların, ekonometirk modellere daha doğru aktarılması ve elde
edilen sonuçların güvenirliliğinin artılması amacıyla yeni yönetemlerin ortaya
konulduğu görülmektedir. Ekonomik entegrasyonların arması ile ülke grupları
üzerinde ampirik tahminler yapmak son dönemde sıklıkla tercihe dilmeye
başlamıştır. Ampirik analizlerde; yatay kesit analizi, zaman serisi analizi ve
panel veri analizi olmak üzere üç farklı türde analiz kullanılmaktadır. Panel
veri analizi, zaman serisi ve yatay kesit verilerinin birleşimi sonucunda
oluşmaktadır. Panel veriler, zaman içerisinde örneklemlerin tekrar ettiği bir
yatay kesit verisinden elde edilmektedir. Panel veri analizleri temelde statik
ve dinamik panel veri analizi olarak ikiye ayrılmaktadır. Statik panel verilerin
genel özelliği yatay kesit örneklemi N’nin, zaman periyodu T’den göreceli
olarak geniş olmasıdır (Bayraktutan ve Demirtaş, 2011: 5). Dinamik panel
veri analizinde ise zaman periyodunun, örneklem boyutundan görece daha
geniş olduğu durumu ifade etmektedir. Panel veri analizinin en önemli
avantajlarından birisi, araştırmacılara bireylerin davranış değişikliklerinin
modellenmesinde çok büyük bir esneklik sunmasına izin vermesidir (Greene,
2003). Diğer bir avantaj ise, bireysel heterojenliği kontrol edebilmesidir
(Baltagi vd., 2011).
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Bu çalışmada, dinamik panel veri yöntemleri kullanılmaktadır. Panel
veri analizi, t zamanlı ve k değişkenden oluşan bir veri setini, n tane yatay
kesit için oluşturmaya, böylece grup ve zaman etkilerinin elde edilebilmesine
olanak sağlamaktadır. Bu yöntem; ülkeler, bölgeler ya da bireyler gibi kesit
birimlerin belirlenmiş bir zaman dilimi içerisinde gözlemlenmesinden
oluşmaktadır (Baltagi, 2005:4). Analizlerde kullanılan zaman serisi tek bir
birim için çoklu zaman dilimlerinde toplanan verileri kapsamaktadır (Stock ve
Watson, 2011: 11). Zaman serilerinin ayrıca “herhangi bir değişkenin belirli
bir zaman dilimi içerisinde aldığı değerler dizinidir” şeklinde tanımlanması
mümkündür. Zaman serisi verileri düzenli olarak günlük olabileceği gibi yıllık
verilerden de oluşabilmektedir (Gujarati ve Porter, 2009: 22). Yatay kesit
verileri ise zaman diliminin belirlenmiş bir noktasından ve farklı birimlerden
(firmalar, tüketiciler ülkeler vs.) toplanan verilerden oluşmaktadır (Tatoğlu,
2012:2). Yatay kesit veriler ile birimler arasındaki farklılıklar incelenerek
değişkenler arasındaki ilişki analiz edilebilmektedir.
Sadece zaman serisi ya da yatay kesit verilerle çalışmanın yetersiz
kaldığı durumlarda panel veri tekniği her iki tür ile birlikte çalışmaya olanak
vermektedir (Baltagi, 2005:1). Bireyler, firmalar ve ülkeler gibi farklı
birimlere ait veriler ile günlük, aylık veya yıllık dönemlere ait zaman
serilerinin bir araya getirilmesi ile panel veri seti oluşmaktadır. Kısacası panel
veriler hem zaman serileri hem de yatay kesit verilerin birleşiminden
oluşmaktadır (Tatoğlu, 2012: 2).
Genel olarak panel veri analizleri, zaman serisi ve yatay kesitleri
dikkate almakta, serbestlik derecesini artırmakta, veri setlerinin
genişletilmesine olanak vermektedir. Analizde çoklu doğrusal bağlantı
olasılığını azaltarak daha güvenilir ve etkin tahminlerin yapılması mümkün
olabilmektedir (İlgün, 2016: 76). Bu şekilde veri setine dahil edilen çok
sayıda birimlerden ve bu birimlere ait değişkenlerin zaman içerisindeki
değişimler analiz edilerek yorumlannaktadır (Stock ve Watson, 2011: 14).
Geliştirilen yeni testler ile panel veri yöntemleri geliştirilmeye devam
etmektedir. Panel veri modelleri genel anlamda statik ve dinamik olmak üzere
ikiye ayrılmaktadır. Panel veride kullanılan kesit birimi sayısı (N) zaman
sayısından (T) az olduğunda statik, tam tersi durumda ise dinamik panel
olarak adlandırılmaktadır (Frees, 2004: 28).
5.2.1. Metodoloji
Fisher ve Neo-Fisher hipotezleri, satın alma gücü paritesi hipotezi ve
faiz paritesi hipotezinin geçerliliğini analiz etmek amacıyla, söz konusu
değişkenler arasındaki eşbütünleşme ilişkisi analiz edilecektir. Söz konusu
analiz gerçekleştirilmeden önce modelde bağımsız değişken katsayısının
homojenliği; Pesaran ve Yamagata (2008) tarafından önerilen Slope
Homogeneity Test (∆ testi) ile araştırılmakatdrı. Modelde yatay kesit birimleri
arasında bağımlılık olup olmadığını ölçmek için Breusch ve Pagan (1980) LM
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(Lagrange Multiplier) testi, CD (Cross Section Dependent) testi ve CDLM
testi (Pesaran (2004)) ile Pesaran vd. (2008) tarafından önerilen 𝐿𝑀𝑎𝑑𝑗 (BiasAdjusted Cross Sectionally Dependence Lagrange Multiplier) testlerinden
yararlanılmaktadır. Analiz bulguları ile güncel ikinci nesil panel birim kök
testlerinden biri olan, kesitler arası bağımlılığı ve yapısal kırılmaları dikkate
alan Nazlıoğlu ve Karul (2017a) tarafından önerilen Fourier LM birim kök
testinden yararlanılmaktadır. Değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin
olup olmadığı ise Westerlund ve Edgerton (2008) tarafından önerilen yapısal
kırılmaları dikkate alan eşbütünleşme testi kullanılarak araştırılmaktadır.
Değişkenlerin uzun dönem katsayıları, kesitler arası bağımlılığı dikkate alan
ve Pesaran (2006) tarafından geliştirilen CCE (Common Corelated Effects)
tahmincisi ile araştırılmaktadır.
Analizde, seçilmiş 12 gelişmiş ve 12 gelişmekte olan piyasa ekonomisi
için enflasyon-faiz oranı, enflasyon-döviz kuru ve faiz oranı-döviz kuru
ilişkisini ele alan söz konusu hipotezlerin geçerli olup olmadığını incelemek
amacıyla dinamik panel veri analizi yönteminden yararlanılarak ekonometrik
analiz bulguları ortaya konulmaktadır. Çalışmada ülke grupları için herbir
hipotezin geçerliliği sırasıyla katsayı homojenlik testi, yatay kesit bağımlılığı
testi, ikinci nesil panel birim kök testi, panel eşbütünleşme testi, panel
eşbütünleşme tahminci testleri ile analiz edilmektedir. Ayrıca nedensellik
analizleri ile elde edilen bulgulara ek bilgiler ortaya konulmaktadır.
5.2.2. Veri Seti
Çalışmada 2002:Ç1-2019:Ç2 dönemine ait çeyreklik veri seti
kullanılmıştır. 12 gelişmiş ve aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 12
gelişmekte olan ülke ekonomisi için Fisher hipotezi, Neo-Fisher hipotezi,
satın alma gücü paritesi hipotezi ve güvencesiz faiz paritesi hipotezi
sınanmaktadır. Analizlerde kullanılan gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan
ülkeler detaylı olarak sırasıyla Tablo 5.4. ve Tablo 5.5.’te verilmektedir.
Tablo 5.4. Analize Dahil Edilen Gelişmiş Ülkeler
Analize Dahil Edilen Gelişmiş Ülkeler
1
2
3
4
5
6

Amerika Birleşik Devletleri
Norveç
Almanya
Danimarka
Kanada
İsveç

7
8
9
10
11
12

İngiltere
Japonya
İsviçre
Avustralya
Yeni Zelanda
İzlanda
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Tablo 5.5. Analize Dahil Edilen Gelişmekte Olan Ülkeler
Analize Dahil Edilen Gelişmekte Olan Ülkeler
1
Şili
7
2
Endonezya
8
3
Hindistan
9
4
Rusya
10
5
Güney Afrika
11
6
Türkiye
12

Brezilya
Çin
Polonya
Malezya
Filipinler
Tayland

Tablo 5.5.’te adı geçen ülkeler başta IMF olmak üzere birçok
uluslararası kurum tarafından yükselen piyasa ekonomisi arasında
gösterilmektedir. Söz konusu ekonomilerin nüfus, demografik yapısı, sahip
olduğu doğal kaynaklar ve diğer mevcut potansiyelleri ile dünya
ekonomisinden önemli yere sahip olabileceği değerlendirilmektedir
(Naimoğlu ve Akal, 2022; Taş ve İspiroğlu, 2017). Söz konusu ülkeleri bir üst
lige çıkabilecek potansiyellerinin varlığında uluslararası parite koşullarının
geçerliliğinin tespit edilmesinin önemli hale gelmiş ve analize dahil edilmiştir.
İlgili ülkeler için yapılacak olan analizlerde kullanılan veriler ile ilgili ayrıntılı
bilgiler Tablo 5.6.’da gösterilmektedir.
Tablo 5.6. Analizde Kullanılan Değişkenlerin Tanımlanması
Değişkenler

Açıklama

LİR

Logaritmik Faiz Oranı

LCP

Logaritmik Tüketici Fiyat Endeksi

LS

Logaritmik Cari Spot Kur ( $)

LRER

Logaritmik Reel Döviz Kuru

Veri Yıl Aralığı ve
Kaynak
Uluslararası
Ödemeler
Bankası, BIS;
OECD, Ülke İstatistik
Profilleri
2002-2019
Uluslararası
Ödemeler
Bankası, BIS; OECD,
Ülke İstatistik Profilleri
2002-2019
Uluslararası
Ödemeler
Bankası, BIS;
OECD, Ülke İstatistik
Profilleri
2002-2019
Uluslararası
Ödemeler
Bankası, BIS;
OECD, Ülke İstatistik
Profilleri
2002-2019
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5.2.3. Model
Araştırılan dört farklı hipotez için üç farklı model kullanılmaktadır.
Ülke grupları için enflasyon ve faiz oranı arasındaki ilişkiler, enflasyon ve
döviz kuru arasındaki ilişkiler ile faiz oranı ve döviz kuru arasındaki ilişkiler
incelenmektedir. Söz konusu ilişkiler için sırasıyla; Fisher ve Neo-Fisher
hipotezleri, satın alma gücü paritesi hipotezi ve faiz paritesi hipotezinin
ölçümüne yönelik olarak oluşturulan modeller sırasıyla; (1), (2) ve (3)’te
verilmektedir.
Model
LİRit=αi+ βi LCPit + εit

Dönem
(i= 1…,12) ve (t= 2002:Ç1,…,
2019:Ç2)

(1)

LRER serisinin birim kök süreç içerip
içermemesine yönelik bir araştırma

(i= 1…,12) ve (t= 2002:Ç1,…,
2019:Ç2)

(2)

𝐿𝑆𝑖(𝑡+1) − 𝐿𝑆𝑖𝑡 = 𝛽0
+ 𝛽1 (𝐿İ𝑅 − 𝐿İ𝑅∗ )𝑖𝑡
+ 𝑢𝑖(𝑡+1)

(i= 1…,12) ve (t= 2002:Ç1,…,
2019:Ç2)

(3)

Not: i: ülke bilgilerini içeren yatay kesitleri, T: zaman boyutunu, Ç: çeyreklik
veriyi ifade etmektedir. LİR* ile ABD faiz oranı ifade edilmektedir.
Modellerdeki tüm değişkenler oran değişken olarak kullanılmıştır. Tüm
modellerde ilgili hipotezleri test etmek için öncelikle veri setine yönelik ön
bilgi anlamına gelen homojenlik ve kesitler arası bağımlılık testleri
yapılmaktadır. Test bulgularına göre, hangi panel birim kök, eşbütünleşme,
eşbütünleşme tahminci testleri ve nedensellik testlerinin tercih edileceğine
karar verilmektedir (Çınar, 2010: 594).
Oluşturulan modellerin olası sonuçlarının özeti aşağıda verilmektedir.
Bunlar:
✓ (1) modelinde faiz oranı değişkeni olan LİR ile enflasyon oranını
temsil eden LCP arasında eşbütünleşme ilişkisinin varlığı halinde
eğer β katsayısı 1 ise tam Fisher etkisi geçerlidir. Diğer yandan söz
konusu katsayı birden küçük ise kısmi Fisher etkisinin varlığından
söz edilmektedir. Son olarak, eşbütünleşme ilişkisinin olmadığı
durumda ise Fisher etkisi hipotezinin geçersiz olduğu ifade
edilmektedir.
✓ (1) modeli ile Neo-Fisher etkisinin varlığı da anlaşılabilmektedir. (1)
modelinde değişkenler arasında eşbütünleşmenin varlığı garanti
edildikten sonra, kısa dönemde faiz oranından (LİR), enflasyon
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oranına doğru nedenselliğin mevcut olması halinde Neo-Fisher
etkisinin geçerli olduğu anlaşılmaktadır.
✓ (2) modelinde kullanılan reel döviz kuru serisinin, ön testlerinin
(homojenlik ve yatay kesit bağımlılığı testleri) yapılmasının
ardından uygun birim kök testlerinin tercih edilmesiyle satın alma
gücü paritesi hipotezinin geçerliliğine karar verilmektedir. Eğer, söz
konusu seri birim kök sürece sahip ise ilgili hipotezin geçerli
olmadığı, tersine adı geçen serinin durağanlığı durumunda ise satın
alma gücü paritesi hipotezinin geçerli olduğu anlaşılmaktadır.
✓ (3) modelinde bağımlı ve bağımsız değişkenler arasında
eşbütünleşme ilişkisinin varlığı halinde güvencesiz faiz paritesi
hipotezinin geçerliliği elde edilmektedir. Eğer, β tahmincisi 1’e eşit
olursa, faiz oranındaki değişiklikler, kur üzerine tam yansımaktadır.
5.2.4. Analiz Bulguları
Bu kısımda enflasyon, faiz ve döviz kuru ilişkileri ikili biçimde (FisherNeo-Fisher hipotezi, satın alma gücü paritesi hipotezi ve faiz paritesi hipotezi
kapsamında) incelenmektedir. Her bir hipotez için önce seçilmiş gelişmekte
olan ülke grubu için yapılan analiz sonuçları ardından seçilmiş gelişmiş ülke
grubu sonuçlarına yer verilmektedir. İlk olarak enflasyon ve faiz oranı ilişkisi
Fisher etkisi hipotezi kapsamında incelenmektedir. Takip eden alt başlıklarda
da enflasyon-döviz kuru ilişkisi ve faiz oranı-döviz kuru ilişkisi sırasıyla satın
alma gücü paritesi ve güvencesiz faiz paritesi kapsamında gelişmekte olan ve
gelişmiş ülke grubu için ortaya konmaktadır.
5.2.4.1. Enflasyon-Faiz Oranı İlişkileri Kapsamında Fisher ve NeoFisher Etkisi Hipotezine İlişkin Bulgular
5.2.4.1.1. Seçilmiş Gelişmekte Olan Ülkeler
Seçilmiş gelişmekte olan ülke ekonomilerine yönelik analizde ilk
olarak katsayıların homojenliği invelenmektedir. Bunun için Pesaran ve
Yamagata (2008) tarafından geliştirilen Slope Homogeneity Test (Delta test)
kullanılmaktadır. Delta testte boş hipotez 𝐻0 : Eğim katsayıları homojendir ve
alternatif hipotez 𝐻1 : Eğim katsayıları heterojendir şeklinde kurulmaktadır.
Homojenlik testi ile bir ülkede gerçekleşen değişim ile diğer ülkelerin aynı
seviyede etkilenip etkilenmediği ortaya konulmaktadır. Genel olarak,
ekonomik yapıları birbirine benzemeyen ülkelerde eğim katsayılarının
heterojen olması; ekonomik yapıları benzer ülke grupları için oluşturulan
modellerde ise eğim katsayılarının homojen olması beklenmektedir. Tablo
5.7.’de analize dahil edilen ülkelere ait serilerin katsayı homojenliği
sonuçlarına yer verilmektedir. Sonuçlara göre eğim katsayılarının heterojen
olduğu elde edilmiştir. Bu sonuç ekonomik yapıları birbirine yakınlık
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göstermeyen gelişmekte olan ülke ekonomileri açısından sonuçlar tutarlılık
göstermektedir. Başka bir ifadeyle, analize dahil edilen ülkelerden birinde
meydan gelen bir değişim ile diğer ülkelerin yaklaşık olarak aynı düzeyde
etkilenmediği bulgusuna ulaşılmıştır.
Tablo 5.7. Homojenlik Test Bulguları
Katsayı
Testler
Delta Tilde
Delta Tildeadj

β
Test İstatistiği
5.200***
5.315***

Olasılık Değeri
0.000
0.000

Not: “***” işareti %1 seviyesinde anlamlılığı ifade etmektedir.
Tablo 5.7. sonuçlarına göre 𝐻0 hipotezi %1, %5 ve %10 anlamlılık
düzeylerinde reddedilmektedir. Böylece seçilmiş gelişmekte olan ülke
ekonomilerinde enflasyonda meydana gelen bir değişikliğin, ülkelerde faiz
oranı üzerinde farklı etkiler doğurduğu anlaşılmaktadır.
Dünya genelinde 1980’li yıllardan sonra küreselleşmenin derinleşmesi
ile bir ülkede meydana gelen bir krizin diğer ülkeleri de etkilemesi
beklenmektedir. Bu iktisadi olgu, ekonometrik analizlerde kesitler arası
bağımlılık (cross-section dependency) testleri ile ölçülmektedir. Analizde
kesitler arası bağımlılığın tespit edilmesi, daha sonra uygulanacak
ekonometrik testleri büyük ölçüde etkilemektedir (Breusch ve Pagan, 1980).
Yatay kesit bağımlılığı testinde boş hipotez H0: Kesitler arası bağımlılık
yoktur biçiminde kurulurken alternatif hipotez ise “kesitler arası bağımlılık
vardır” biçiminde kurulmaktadır. 𝐻0 hipotezinin reddedilememesi, kesitler
arası bağımlılığın olmadığını başka bir ifadeyle, makroekonomik bir kriz
yaşayan bir ülkenin, diğer ülke ekonomilerini etkilememesi anlamına
gelmektedir. Bu durumda modelin birinci nesil panel birim kök testleri ile
sınanması tercih edilmektedir. Fakat, H0 hipotezinin reddedildiği durumlarda
ise modelin ikinci nesil panel birim kök testleri ile araştırılması gerekmektedir
(Baltagi, 2008: 284). Dolayısıyla yatay kesit bağımlılığı testleri, analizin
devamında kullanılacak olan birim kök testinin tercihinde önemli bir ayrışım
noktasını oluşturmaktadır.
Çalışmada yatay kesit bağımlılığının tespiti için, Breusch ve Pagan
(1980) LM testi, Pesaran (2004) CD ve CDLM testleri ile Pesaran vd. (2008)
tarafından geliştirilen LMadj testi kullanılmakta ve bulgular Tablo 5.8.’de
rapor edilmektedir. Tablo 5.8.’de yer alan yatay kesit bağımlılığı test
sonuçlarına göre %1 anlamlılık seviyesinde yatay kesit bağımlılığının varlığı
elde edilmektedir. Elde edilen bulguya göre, analize dahil edilen bir ülkede
ortaya çıkan bir değişikliğin (şokun) diğer ülkeleri de etkilediği
anlaşılmaktadır.
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Tablo 5.8. Yatay Kesit Bağımlılığı Bulguları
Değişkenler
Testler
CDlm1 (BP,1980)
CDlm2 (Pesaran, 2004)
CDlm3 (Pesaran, 2004)
LMadj (PUY, 2008)

CDlm1 (BP,1980)
CDlm2 (Pesaran, 2004)
CDlm3 (Pesaran, 2004)
LMadj (PUY, 2008)

LİR
LCP
İstatistik
Olasılık
İstatistik
Olasılık
Değeri
Değeri
Değeri
Değeri
141.680***
0.000
258.108***
0.000
6.587***
0.000
16.721***
0.000
-3.941***
0.000
-3.515***
0.000
176.084***
0.000
14.019***
0.000
Eşbütünleşme Denklemi
İstatistik Değeri
Olasılık Değeri
720.988***
0.000
57.009***
0.000
20.859***
0.000
20.747***
0.000

Not: “***” işareti %1 seviyesinde anlamlılığı ifade etmektedir.
Yatay kesit bağımlılığının dikkate alınmaması durumunda, paneli
oluşturan herhangi bir ülkede meydana gelen makro ekonomik şokların diğer
ülkeleri etkilemediği varsayımı ile analizin gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır.
Ancak günümüzde bu varsayım sık karşılaşılan bir durum değildir. Bu
nedenle, yatay kesit bağımlılığı varsayımı altında ikinci nesil birim kök
testlerinin kullanılması, sonuçların daha etkin olması adına daha doğru
olmaktadır (Nazlıoğlu, 2010: 142).
Yatay kesit bağımlılığına dair varlığının tespiti ile ikinci nesil birim kök
testlerinin yapılmasına karar verilmektedir. Çalışmada güncel birim kök
testlerinden olan yapısal kırılmalı birim kök testleri tercih edilecektir. Yapısal
kırılmalı birim kök testleri, kırılma tarihlerini, sayılarını ve türlerini (sert
kırılma, kademeli kırılma) net bir şekilde ortaya koymadığı takdirde testin
güvenilirliği açısından sorun oluşmaktadır. Bu tip sorunlar Fourier birim kök
testleri ile giderilmektedir. Zira bu testler sadece sert kırılmalara değil
kademeli kırılmalara da izin vermektedir. En güçlü özelliklerinden birisi de
testin modellenmesinde kırılma formunun ve tarihlerinin önceden bilinmesine
gerek duyulmamasıdır. Bu çalışmada uygulanan birim kök testi Nazlıoğlu ve
Karul (2017a) tarafından geliştirilen, kademeli geçişe ve kesitleraraası
bağımlığa izin veren ikinci nesil panel fourier LM tipi panel birim kök testidir
(Fourier Panel LM). Adı geçen testin sıfır hipotezi 𝐻0 : birim kök vardır
şeklindedir. Tablo 5.9.’da bağımlı değişken LİR’nin Fourier LM birim kök
testi bulguları verilmektedir.
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Tablo 5.9. LİR Değişkeni Fourier LM Birim Kök Testi Bulguları
Ülkeler
Şili
Endonezya
Hindistan
Rusya
Güney Afrika
Türkiye
Brazilya
Çin
Polonya
Malezya
Filipinler
Tayland
Panel Sonuçları
ZLM (İstatistik
Değeri)
Olasılık Değeri

Fourier tau LM1
k=1
-2.0143
-2.2793
-1.3632
-0.9078
0.2328
-2.3623
0.3656
-0.7199
-1.5085
-1.9937
-1.9304
-1.0661

Fourier tau LM2
k=2
-1.8195
-1.3454
-0.9470
-1.7407
0.1106
-2.2274
-0.3714
-1.8097
-1.4459
-1.0165
-0.9087
-2.3146

Fourier tau LM3
k=3
0.1261
-1.0908
-1.0349
-2.7256
-0.4009
-1.8630
-1.2754
-2.8611
-1.4673
-1.3698
-0.9540
0.3123

9.3328

4.2811

4.5165

1.0000

1.0000

1.0000

Bulgular 𝐻0 hipotezinin %1, %5 ve %10 anlamlılık seviyesinde
reddedilemez olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla bağımlı değişken olan
faiz oranı, seviyede birim kök içermektedir. Tablo 5.10.’da LCP bağımsız
değişkeninin Fourier LM birim kök testi bulguları verilmektedir.
Tablo 5.10. LCP Değişkeni Fourier LM Birim Kök Testi Bulguları
Ülkeler
Şili
Endonezya
Hindistan
Rusya
Güney Afrika
Türkiye
Brazilya
Çin
Polonya
Malezya
Filipinler
Tayland
Panel Sonuçları
ZLM (İstatistik
Değeri)
Olasılık Değeri

Fourier tau LM1
k=1
-2.6644
-3.1685
-4.8891
-1.9606
-2.5435
-4.0393
-1.0265
-1.9413
-2.3202
-3.1047
-3.4048
-2.0786

Fourier tau LM2
k=2
-3.2891
-4.4290
-4.3019
-2.2563
-2.6774
-2.3189
-1.4596
-2.6981
-2.6436
-4.8448
-2.8011
-3.4719

Fourier tau LM3
k=3
-2.2918
-1.5240
-1.3806
-2.0886
-2.4060
-0.2572
-1.3364
0.2213
-2.2101
-2.6588
-2.2226
-0.4786

1.0810

-4.2190

2.3026

0.8602

0.000

0.9893
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Bağımlı değişkende olduğu gibi bağımsız değişken olan enflasyon
oranı da seviyede (%1, %5 ve %10 anlamlılık seviyesinde) birim kök
içermektedir. Hem bağımlı hem de bağımsız değişkenin seviyede birim kök
içermesi yapısal kırılmalı eşbütünleşme testlerinden biri olan Westerlund ve
Edgerton (2008) eşbütünleşme testinin uygulanmasına olanak sağlamaktadır.
Yapısal kırılmalı birim kök testinin uygulanması ve birim kök sürecin
varlığının tespitinden sonra, tutarlılık açısından uygulanacak eşbütünleşme
testlerinin de yapısal kırılmalı olması önem taşımaktadır. Bu sebeple
çalışmada, Westerlund ve Edgerton (2008) yapısal kırılmalı eşbütünleşme
testi tercih edilmektedir. Adı geçen test, Lagrange Multiplier (LM) temelli,
Schmidt ve Phillips (1992), Ahn (1993) ve Amsler ve Lee (1995) birim kök
testlerinin geliştirilmiş hali olmakla birlikte değişen varyans ve serisel
korelasyona da izin vermektedir. Diğer yandan Westerlund ve Edgerton
(2008) tarafından önerilen bu test sabit terimde ve eğimde (trend) her bir ülke
için farklı tarihlerdeki kırılmalara da olanak vermektedir. Tablo 5.11.’de
kesitler arası bağımlılığı ve yapısal kırılmaları göz önüne alan yapısal
kırılmalı eşbütünleşme test sonuçları rapor edilmektedir.
Elde edilen Zτ(N) istatistik sonuçlarına göre eşbütünleşmenin olmadığı
üzerine kurulu H0 hipotezi %10 anlamlılık düzeyinde reddedilmektedir.
Dolayısıyla Zτ(N) istatistik sonuçlarına göre faiz oranı ile enflasyon oranı
arasında uzun dönemli bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.
Tablo 5.11. Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Test Bulguları
Zτ(N)
Model
Kırılmasız
Sabitte Kırılma
Rejim Kırılması
Şili
Endonezya
Hindistan
Rusya
Güney Afrika
Türkiye
Brazilya
Çin
Polonya
Malezya
Filipinler
Tayland

Zφ(N)

Olasılık
Olasılık
İst. Değeri
Değeri
Değeri
-1.54391*
0.06131
-0.24179
0.40447
-1.63397*
0.05113
-0.45170
0.32574
-1.91198**
0.02794
-0.51130
0.30457
Kırılma Tarihleri
Sabitte Kırılma
Rejim Kırılması
2009-Ç1
2009-Ç1
2005-Ç3
2005-Ç4
2008-Ç4
2008-Ç4
2014-Ç3
2014-Ç3
2009-Ç1
2009-Ç1
2013-Ç4
2013-Ç4
2017-Ç3
2017-Ç3
2008-Ç3
2008-Ç3
2008-Ç4
2008-Ç4
2004-Ç1
2004-Ç1
2007-Ç2
2007-Ç2
2008-Ç4
2008-Ç4
İst. Değeri

Not: “*”, “**” işaretleri sırasıyla %10, %5 düzeyinde anlamlılığı ifade
etmektedir.
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Elde edilen sonuçlara göre 6 ülkede (Şili, Hindistan, Güney Afrika,
Çin, Polonya, Tayland) 2008 küresel finans krizinin etkisi görülmektedir.
Tablo 5.11.’de Zτ(N) istatistik sonuçlarına göre uzun dönemli ilişkinin varlığı
tespit edilmiştir. Şimdi ise eşbütünleşme katsayıları tespit edilecektir. Bunun
için yatay kesit bağımlılığı altında, katsayıların heterojenliği varsayımında da
kullanılabilen Pesaran (2006) tarafından önerilen CCE yöntemi
kullanılacaktır. CCE tahmincisi, bağımsız değişkenlerin seviyede birim kök
içermediği ya da birinci dereceden eşbütünleşik olduğu durumlarda tutarlılık
göstermektedir (Gazel, 2016: 48; Pesaran vd., 2008: 50).
Pesaran (2006) tarafından geliştirilen CCEMG yöntemi ile panelin
tümü adına geçerli olan uzun dönem eşbütünleşme katsayıları
hesaplanmaktadır (Pesaran, 2006). Değişkenlerin eşbütünleşme katsayılarının
tahmin bulguları Tablo 5.12.’de verilmektedir.
Tablo 5.12.’de analize dahil edilen gelişmekte olan ülkelere ait
enflasyon oranının (LCP), faiz oranı (LİR) üzerindeki etkisi hem panel geneli
için hem ülke bazında incelenmektedir. Elde edilen sonuçlara göre Çin ve
Tayland dışındaki tüm ülkelerde enflasyonun, faiz oranları üzerindeki etkisi
%5 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır.
Ülkeler tek tek incelendiğinde ise Türkiye, Brezilya ve Endonezya’da
enflasyonun, faiz oranları üzerindeki etkisi diğer ülkelere göre çok daha
yüksek iken Filipinler ve Malezya’da enflasyonun, faiz oranları üzerindeki
etkisi daha düşük ve pozitiftir. Çin ve Tayland haricinde, analize dahil edilen
10 ülkede enflasyon oranı arttıkça faiz oranı da artmaktadır.
Tablo 5.12. Panel Eşbütünleşme Katsayı Tahmin Bulguları (CCE)
CCE
Ülke Sonuçları
Şili
Endonezya
Hindistan
Rusya
Güney Afrika
Türkiye
Brazilya
Çin
Polonya
Malezya
Filipinler
Tayland

LİR=f(LCP)
Katsayı
Std. Hata
0.2089***
0.0503
0.2415***
0.2956***
0.0850***
0.1948***
0.1174***
0.6233***
0.4127***
0.0276
0.2810***
0.0690**
0.0627***
0.1002

0.0622
0.0447
0.0339
0.0511
0.0390
0.9795
0.0615
0.0247
0.0401
0.0310
0.0217
0.0848

p-değeri
0.0000
0.0000
0.0000
0.0012
0.0000
0.0030
0.0000
0.0000
0.2710
0.0000
0.0260
0.0040
0.2370

Not: CCE tahmininde Newey-West varyans-kovaryans tahmincisi
kullanılmıştır. “*”, “**”, “***” sırasıyla %10, %5 ve %1 düzeyinde istatistiki
anlamlılığı göstermektedir.
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Eşbütünleşme testi sonucunda 12 gelişmekte olan ülke ekonomisini
içeren panel genelinde elde edilen sonuç;
LİR=α + 0.208 LCP
(6)
biçimindedir. Yani enflasyon oranındaki %1’lik bir artış, faiz oranını yaklaşık
%0.21 artırmaktadır. Dolayısıyla Fisher etkisi zayıf formda geçerlidir.
Emirmahmutoğlu ve Köse (2011) tarafından önerilen nedensellik
testinin kullanılabilmesi için dmax değerinin belirlenmesi gerekmektedir.
Dmax değeri 1 olarak belirlenmiş ve nedensellik ilişkisi incelenmiştir. Tablo
5.13.’te Emirmahmutoğlu ve Köse (2011) tarafından önerilen panel
nedensellik test sonuçları yer almaktadır.
Tablo 5.13. Panel Nedensellik Test Bulguları
Ülke
Şili
Endonezya
Hindistan
Rusya
Güney
Afrika
Türkiye
Brezilya
Çin
Polonya
Malezya
Filipinler
Tayland
Panel Fisher

Lag
(p)
2
2
2
2
2
1
2
2
2
1
1
2

LİR→LCP
Wald
İstatistiği
0.056
6.629**
30.827***
47.308***
5.302*

Olasılık
Değeri
0.711
0.026
0.000
0.000
0.071

LCP→LİR
Wald
İstatistiği
1.056
0.773
3.850
0.009
0.545

Olasılık
Değeri
0.590
0.679
0.146
0.996
0.761

4.981**
11.740***
2.210
0.059
2.609
0.027
0.067
199.652

0.046
0.003
0.331
0.758
0.106
0.869
0.797
0.999

0.112
5.308*
2.251
16.275***
0.402
0.474
0.897
34.277

0.738
0.070
0.324
0.000
0.526
0.491
0.639
1.000

Not: “*”, “**” ve “***” sırasıyla %10, %5 ve %1 düzeyinde istatistiki
anlamlılığı göstermektedir.
Emirmahmutoğlu ve Köse tarafından önerilen nedensellik test
bulguları, panel genelinde %5 anlamlılık seviyesinde hem LİR değişkeninden
LCP değişkenine hem LCP değişkeninden LİR değişkenine doğru nedensellik
ilişkisinin bulunmadığını göstermektedir. Ancak ülke bazında nedensellik
ilişkilerinin olduğu ülkeler bulunmaktadır. Hindistan, Rusya, Brezilya
ekonomilerinde, %1 anlamlılık seviyesinde faiz oranından, enflasyon oranına
doğru nedensellik ilişkisi mevcuttur. Bu durum, Türkiye ve Endonezya’da %5
anlamlılık seviyesinde geçerli iken; Güney Afrika’da %10 anlamlılık
seviyesinde geçerlidir. Diğer taraftan, enflasyon oranından faiz oranına doğru
nedensellik ilişkisinin geçerli olduğu ülkeler Polonya ve Brezilya’dır. Adı
geçen ülkelerde sırasıyla; %1 ve %10 anlamlılık seviyesinde istatistiki olarak
anlamlı bir nedensellik ilişkisi bulunmaktadır.
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5.2.4.1.2. Seçilmiş Gelişmiş Ülkeler
Pesaran ve Yamagata (2008) tarafından önerilen delta testi ile
katsayıların homojenliği test edilmektedir. Seçilmiş gelişmiş ülkeler için
yapılan homojenlik test sonuçları Tablo 5.14.’de gösterilmektedir.
Tablo 5.14. Homojenlik Test Bulguları
Katsayı
Testler
Delta Tilde
Delta Tildeadj

β
Test İstatistiği
16.778***
17.150***

Olasılık Değeri
0.000
0.000

Not: “***” işareti %1 seviyesinde anlamlılığı ifade etmektedir.
Delta testlerinde sıfır hipotezin homojenlik üzerine kurulduğu göz
önüne alındığında 𝐻0 hipotezi %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeylerinde
reddedilmektedir. Böylece seçilmiş gelişmiş ülke ekonomilerinde enflasyonda
meydana gelen bir değişikliğin, analize dahil edilen ülkelerde ülkelerde faiz
oranı üzerinde farklı etkiler doğurduğu anlaşılmaktadır.
Seçilmiş gelişmiş ülkeler ait kesitler arası bağımlılığı bulguları Tablo
5.15.’te gösterilmektedir.
Tablo 5.15. Yatay Kesit Bağımlılığı Bulguları
Değişkenler
Testler
CDlm1 (BP,1980)
CDlm2 (Pesaran, 2004)
CDlm3 (Pesaran, 2004)
LMadj (PUY, 2008)

CDlm1 (BP,1980)
CDlm2 (Pesaran, 2004)
CDlm3 (Pesaran, 2004)
LMadj (PUY, 2008)

LİR
LCP
İstatistik
Olasılık
İstatistik
Olasılık
Değeri
Değeri
Değeri
Değeri
426.357***
0.000
246.204***
0.000
31.365***
0.000
15.685***
0.000
2.362***
0.009
-3.515
0.255
64.395***
0.000
36.348***
0.000
Eşbütünleşme Denklemi
İstatistik Değeri
Olasılık Değeri
1488.841***
0.000
123.842***
0.000
36.273***
0.000
138.623***
0.000

Not: “***” işareti %1 seviyesinde anlamlılığı ifade etmektedir.
Tablo 5.15.’te yer alan yatay kesit bağımlılığı test sonuçlarına göre %1
anlamlılık seviyesinde yatay kesit bağımlılığının varlığı elde edilmektedir.
Yatay kesit bağımlılığının varlığının tespiti ile ikinci nesil birim kök
testlerinin yapılmasına karar verilmektedir. Tablo 5.16.’da bağımlı değişken
LİR’nin Fourier LM birim kök testi bulguları verilmektedir.
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Tablo 5.16. LİR Değişkeni Fourier LM Birim Kök Testi Bulguları
Ülkeler
ABD
Norveç
Almanya
Danimarka
Kanada
İsveç
İngiltere
Japonya
İsviçre
Avustralya
Yeni Zelanda
İzlanda
Panel Sonuçları
ZLM (İstatistik
Değeri)
Olasılık Değeri

Fourier tau LM1
k=1
-1.6107
-3.0060
-2.0085
-0.2613
-2.3256
-2.0708
-0.9148
-1.7955
-0.8124
-3.5403
-0.5432
-3.2527

Fourier tau LM2
k=2
0.1620
-2.9758
-1.8331
-1.3279
-1.1538
-2.9958
-1.2562
-2.6129
0.3922
0.6513
-1.0413
-4.7748

Fourier tau LM3
k=3
-0.2834
-1.4377
-3.7182
-2.5819
0.4157
-1.4212
-0.2350
-3.4327
-0.5619
1.1256
1.8109
-0.9360

6.2364

3.1149

5.9907

1.0000

0.9991

1.0000

Bulgular 𝐻0 boş hipotezinin %1, %5 ve %10 anlamlılık seviyesinde
reddedilemez olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla bağımlı değişken olan
faiz oranı, seviyede birim kök içermektedir. Tablo 5.17.’de LCP bağımsız
değişkeninin Fourier LM birim kök testi bulguları verilmektedir.
Tablo 5.17. LCP Değişkeni Fourier LM Birim Kök Testi Bulguları
Ülkeler
ABD
Norveç
Almanya
Danimarka
Kanada
İsveç
İngiltere
Japonya
İsviçre
Avustralya
Yeni Zelanda
İzlanda
Panel Sonuçları
ZLM (İstatistik
Değeri)
Olasılık Değeri

Fourier tau LM1
k=1
0.1155
-3.7812
-0.8291
-3.0881
-0.0582
-2.6792
-3.7988
-1.0439
-2.5115
-3.6984
-2.1424
-3.7825

Fourier tau LM2
k=2
0.7704
-4.0475
-1.5166
-3.1328
0.0805
-3.2034
-3.1894
-2.8361
-2.4174
-3.9070
-2.1759
-2.3138

Fourier tau LM3
k=3
1.7857
-4.2129
-1.6328
-2.4986
0.2914
-2.8655
-2.5989
-2.3515
-1.0882
-3.5422
-2.0103
-0.7612

3.8154

-0.5162

1.4875

0.9999

0.3029

0.9316
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Bağımlı değişkende olduğu gibi bağımsız değişken olan enflasyon
oranı da seviyede (%1, %5 ve %10 anlamlılık seviyesinde) birim kök
içermektedir. Hem bağımlı hem bağımsız değişkenin seviyede birim kök
içermesi yapısal kırılmalı eşbütünleşme testlerinden biri olan Westerlund ve
Edgerton (2008) eşbütünleşme testinin uygulanmasına olanak sağlamaktadır.
Tablo 5.18.’de Westerlund ve Edgerton (2008) tarafından önerilen
yapısal kırılmalı panel eşbütünleşme test sonuçları yer almaktadır.
Tablo 5.18. Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Test Bulguları
Model
Sabitli
Sabitli ve
Trendli
Sabitli
Sabitli ve
Trendli

ABD
Norveç
Almanya
Danimarka
Kanada
İsveç
İngiltere
Japonya
İsviçre
Avustralya
Yeni Zelanda
İzlanda

LM Test Asimptotik
İstatistiği Olasılık Değeri
Yapısal Kırılmasız Model
28.641*** 0.000
17.357

***

0.000

Bootstrap Olasılık Değeri

0.000
0.000

Yapısal Kırılmalı Model
4.090***
0.000

0.000

6.408

0.510

0.000

Kırılma Tarihleri
Sabitli Model
Sabitli ve Trendli Model
2005:Ç2-2008:Ç4-2015:Ç4
2005:Ç2-2008:Ç4-2015:Ç2
2009:Ç1-2014:Ç4
2005:Ç2-2008:Ç4-2015:Ç2
2008:Ç4-2012:Ç2-2015:Ç4
2005:Ç2-2008:Ç4-2012:Ç2
2006:Ç1-2009:Ç3-2014:Ç4
2005:Ç2-2008:Ç4-2012:Ç2
2005:Ç2-2008:Ç4-2012:Ç2
2006:Ç4-2010:Ç2-2015:Ç2
2008:Ç4-2015:Ç2
2008:Ç4-2012:Ç2-2015:Ç4
2005:Ç2-2008:Ç4-2012:Ç3
2008:Ç4-2015:Ç4
2006:Ç2-2009:Ç4-2013:Ç3
2006:Ç2-2009:Ç4
2006:Ç1-2009:Ç3-2014:Ç1
2005:Ç2-2008:Ç4-2014:Ç1
2008:Ç3-2012:Ç2-2015:Ç4
2008:Ç3-2012:Ç2
2005:Ç2-2008:Ç4-2015:Ç4
2008:Ç4-2014:Ç1
2005:Ç2-2009:Ç1-2012:Ç3
2006:Ç4-2012:Ç1-2015:Ç4

Not: “***” işareti %1 seviyesinde anlamlılığı ifade etmektedir.
Tablo 5.18. sonuçlarına göre paneli oluşturan tüm ülkelerde 2008
küresel finans krizinin etkisi görülmektedir. Bulgular yapısal kırılmaları ve
trendi dikkate alan modellemede eşbütünleşmenin varlığını göstermektedir.
Eşbütünleşme katsayıları yatay kesit bağımlılığı altında, katsayıların
heterojenliği varsayımında da kullanılabilen Eberhardt ve Bond (2009)
tarafından geliştirilen AMG yöntemi kullanılarak tahmin edilmiştir.
Değişkenlerin eşbütünleşme katsayılarının tahmin bulguları Tablo 5.19.’da
verilmektedir.
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Tablo 5.19. Panel Eşbütünleşme Katsayı Tahmin Bulguları (AMG)
LİR=f(LCP)
Katsayı
AMG
Ülke Sonuçları
ABD
Norveç
Almanya
Danimarka
Kanada
İsveç
İngiltere
Japonya
İsviçre
Avustralya
Yeni Zelanda
İzlanda

Std. Hata

0.369**

0.062

0.447***
0.158*
0. 550***
0.230*
0.287***
0.403**
0.562***
0.024
0.039
0.204*
0.230**
0.389***

0.157
0.083
0.133
0.136
0.095
0.166
0.147
0.024
0.204
0.116
0.094
0.074

p-değeri
0.023
0.004
0.056
0.000
0.092
0.003
0.015
0.000
0.319
0.846
0.079
0.015
0.000

Not: CCE tahmininde Newey-West varyans-kovaryans tahmincisi
kullanılmıştır. “*”, “**”, “***” sırasıyla %10, %5 ve %1 düzeyinde istatistiki
anlamlılığı göstermektedir.
Eşbütünleşme testi sonucunda panel geneli tahminci katsayısının
istatistiksel olarak anlamlı ve 0.369 olduğu elde edilmiştir. 12 gelişmiş ülke
ekonomisini içeren panel genelinde elde edilen sonuç;
LİR=α + 0.369LCP
(6)
biçimindedir. Yani enflasyon oranındaki %1’lik bir artış, faiz oranını
yaklaşık %0.04 artırmaktadır. Dolayısıyla Fisher etkisi zayıf formda
geçerlidir. Diğer yandan, ülke bazında sonuçlar incelendiğinde ise %1
anlamlılık seviyesinde ABD, Almanya, Kanada, İngiltere ve İzlanda; %5
anlamlılık seviyesinde İsveç ve Yeni Zelanda; %10 anlamlılık seviyesinde ise
Norveç, Danimarka ve Avustralya ekonomilerinde, tahminci katsayısının
istatistiki olarak anlamlı olduğu görülmektedir. Söz konusu katsayı ABD’de
0.447, Almanya’da 0.550, Kanada’da 0.287, İngiltere’de 0.562, İzlanda’da
0.389, İsveç’de 0.403, Yeni Zelanda’da 0.230, Norveç’de 0.158,
Danimarka’da 0.230 ve Avustralya’da 0.204 olarak ölçülmüştür. Bulgular;
bireysel bazda ülke sonuçlarının yaklaşık 0.20 ile 0.55 arasında değiştiğini
göstermektedir. En yüksek katsayının 0.550 ile Almanya’da olduğu tespit
edilmiştir. Bu sonuç, Almanya’nın geçmiş yıllardan gelen enflasyon karşıtı
katı uygulamalarının bir göstergesi olarak yorumlanabilmektedir.
Emirmahmutoğlu ve Köse (2011) tarafından önerilen nedensellik
testinin kullanılabilmesi için dmax değerinin belirlenmesi gerekmektedir.
Dmax değeri 1 olarak belirlenmiş ve nedensellik ilişkisi incelenmiştir. Tablo
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5.20.’de Emirmahmutoğlu ve Köse (2011) tarafından önerilen panel
nedensellik test sonuçları yer almaktadır.
Tablo 5.20. Panel Nedensellik Test Sonuçları
Ülke

ABD
Norveç
Almanya
Danimarka
Kanada
İsveç
İngiltere
Japonya
İsviçre
Avustralya
Yeni Zelanda
İzlanda
Panel Fisher

Lag
(p)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

LCP→LİR
Wald
İstatistiği
1.443
7.317**

Olasılık
Değeri
0.486
0.026

LİR→LCP
Wald
İstatistiği
6.077**
0.238

Olasılık
Değeri
0.048
0.888

4.904*
3.822
0.364
3.041
9.605***
0.002
0.380
1.767
1.838
3.985
38.469

0.086
0.148
0.834
0.219
0.008
0.999
0.827
0.413
0.399
0.136
1.000

7.577**
8.044**
17.659***
9.017**
6.376**
5.224*
5.007*
0.207
2.991
0.053
68.468

0.023
0.018
0.000
0.011
0.041
0.073
0.082
0.902
0.224
0.974
1.000

Not: “*”, “**” ve “***” sırasıyla %10, %5 ve %1 düzeyinde istatistiki
anlamlılığı göstermektedir.
Emirmahmutoğlu ve Köse (2011) tarafından önerilen nedensellik test
bulguları, panel genelinde %5 anlamlılık seviyesinde hem LİR değişkeninden
LCP değişkenine hem LCP değişkeninden LİR değişkenine doğru nedensellik
ilişkisinin bulunmadığını göstermektedir. Ancak ülke bazında nedensellik
ilişkilerinin olduğu ülkeler bulunmaktadır. İngiltere’de %1 anlamlılık
seviyesinde enflasyon oranından, faiz oranına doğru nedensellik ilişkisi
mevcuttur. Bu durum, Norveç’te %5, Almanya’da %10 anlamlılık seviyesinde
geçerlidir. Diğer taraftan, faiz oranından enflasyon oranına doğru nedensellik
ilişkisi Kanada’da %1; ABD, Danimarka, Almanya, İsveç, İngiltere’de %5;
Japonya ve İsviçre’de %10 anlamlılık seviyesinde elde edilmektedir.
5.2.4.2. Enflasyon-Döviz Kuru İlişkileri Kapsamında Satın Alma
Gücü Paritesine İlişkin Bulgular
5.2.4.2.1. Seçilmiş Gelişmekte Olan Ülkeler
Seçilmiş gelişmekte olan ülkelerde öncelikle, değişken katsayısının
(reel döviz kuru) homojen mi yoksa heterojen mi olduğuna karar verilmesi
gerekmektedir. Homojenliği test etmek üzere Pesaran ve Yamagata (2008)
tarafından önerilen delta test kullanılmış olup, Tablo 5.21.’de homojenlik test
sonuçları yer almaktadır.

135 | E N F L A S Y O N , F A İ Z V E D Ö V İ Z K U R U İ L İ Ş K İ S İ :
SEÇİLMİŞ GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ÖRNEĞİ

Tablo 5.21. Homojenlik Test Sonuçları
Test İst.
3.225***
3.296***

Testler
Delta Tilde
Delta Tildeadj

p-değeri
0.001
0.000

Not: “***” %1 anlamlılık seviyesinde sıfır hipotezinin reddedildiğini ifade
etmektedir.
Tablo 5.21.’de yer alan sonuçlara göre, gelişmekte olan ülke
ekonomileri için H0 hipotezi %1 anlamlılık düzeyinde reddedilmekte olup, bu
ülkelerde reel döviz kuru değişkeninin katsayısının heterojen olduğu tespit
edilmiştir.
Yapılması gereken ön testlerden bir diğeri olan yatay kesit bağımlılığı
testleri, serilerin durağanlığını, birinci nesil mi yoksa ikinci nesil testlerle mi
sınamanın doğru olacağına karar vermeye olanak sağlamaktadır. Tablo
5.22.’de seçilmiş ülke grubu için yatay kesit bağımlılığı test sonuçlarına yer
verilmektedir.
Tablo 5.22. Yatay Kesit Bağımlılığı Test Sonuçları
Testler
CDlm1 (BP,1980)
CDlm2 (Pesaran, 2004)
CDlm3 (Pesaran, 2004)
LMadj (PUY, 2008)

İstatistik Değeri
141.268***
6.551***
-4.346*
20.516*

Olasılık Değeri
0.000
0.000
0.000
0.000

Not: “***” %1 anlamlılık seviyesinde sıfır hipotezinin reddedildiğini ifade
etmektedir.
Tablo 5.22.’de yer alan yatay kesit bağımlılığı test sonuçlarına göre
gelişmekte olan ülke ekonomilerinde %1 anlamlılık düzeyinde kesitler arası
bağımlılık olduğu elde edilmiştir. Carrion-i-Silvestre (2005) ve Carrion-iSilvestre vd. (2005) tarafından geliştirilen, yapısal kırılmaları ve kesitler arası
bağımlılığı dikkate alan Panel KPSS (PANKPSS) durağanlık test sonuçları
sırasıyla sabitli model ve sabitli-trendli model olarak Tablo 5.23. ve Tablo
5.24.’te yer almaktadır.
Tablo 5.23.’te 12 gelişmekte olan ülke ekonomisi için sabitli modelde
yapılan durağanlık test bulguları gösterilmektedir. Kesitler arasında
bağımlılığın varlığından dolayı Tablo 5.23. Panel A’da yer alan LM test
istatistikleri, Panel B’de yer alan boostrap kritik değerleri ile kıyaslanarak,
durağanlık üzerine kurulan H0 hipotezinin reddedilip reddedilemeyeceğine
karar verilecektir. Değişen varyans olmadığı varsayımı altında elde edilen LM
test istatistiği 0,708; değişen varyans mevcut olduğu durumda elde edilen LM
test istatistiği ise 1,680’dir. Bu değerler sırasıyla, %5 anlamlılık seviyesinde
5,075 ve 3,609 boostrap kritik değerlerinden küçük oldukları için durağanlık
üzerine kurulu olan H0 hipotezi reddedilememektedir. Diğer bir deyişle,
seçilmiş 12 gelişmekte olan ülke ekonomisi için sabitli modelde yapılan
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PANKPSS durağanlık testine göre SAGP geçerlidir. Tablo 5.23.’ün Panel C
kısmında ise panelde yer alan ülkelerin bireysel test bulguları yer almaktadır.
Bulgulara göre, %10 anlamlılık seviyesinde durağanlığı ifade eden H0
hipotezinin sadece Türkiye’de reddedildiği görülmektedir. Böylece herbir
ülke için ayrı ayrı sonuç veren panel KPSS testi, Türkiye hariç diğer 11
ülkede SAGP hipotezinin geçerliliğini göstermektedir.
Tablo 5.23. PANKPSS Test Sonuçları (Sabitli Model)
Panel A: Panel Durağanlık (PANKPSS) Testleri
Model
Test İstatistiği

Asimptotik Olasılık
Değer
0,239
0,047

LM (λ) (hom)
0,708
LM (λ) (het)
1,680
Panel B: Bootstrap Kritik Değerleri (%)
Model
90
95
99
LM (λ) (hom)
3,838
5,075
7,929
LM (λ) (het)
2,979
3,609
4,896
Panel C: Yapısal Kırılma Tarihleri ve Ülke KPSS Test Sonuçları
Ülkeler
KPSS
m Tb1
Tb2
Tb3
Kritik Değerler (%)
90
95
99
Şili
0,106
2
2013: 2013:Ç
0,131 0,15 0,22
Ç4
4
8
1
Endonezy 0,039
3
2005: 2005:Ç
2005:Ç4 0,094 0,11 0,16
a
Ç3
4
4
2
Hindistan
0,111
3
2005: 20092014:Ç4 0,130 0,16 0,24
Ç1
Ç4
3
1
Rusya
0,068
3
2005: 2005:Ç
2005:Ç4 0,091 0,10 0,15
Ç1
1
9
5
Güney
0,060
1
2013:
0,192 0,24 0,36
Afrika
Ç1
0
4
Türkiye
0,167**
3
2004: 2004:Ç
2016:Ç4 0,126 0,16 0,22
Ç4
4
0
8
Brezilya
0,082
3
2005: 2005:Ç
2005:Ç2 0,091 0,10 0,15
Ç1
2
6
4
Çin
0,072
3
2008: 2008:Ç
2011:Ç3 0,104 0,12 0,19
Ç2
2
8
5
Polonya
0,087
2
2008: 2011:Ç
0,130 0,15 0,20
Ç4
3
3
5
Malezya
0,085
1
2015:
0,235 0,29 0,45
Ç1
9
3
Filipinler
0,048
2
2012: 2012:Ç
0,118 0,14 0,19
Ç1
1
1
7
Tayland
0,048
2
2012: 2012:Ç
0,116 0,13 0,17
Ç2
3
2
4

Not: “**” %5 anlamlılık seviyesinde H0 hipotezinin reddedildigini ifade
etmektedir. Kırılma sayıları LWZ bilgi kriterine göre belirlenmiştir. Yapısal
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kırılma tarihleri, “Tb”; yapısal kırılma sayısı, “m”; test istatistiğinin uzun
dönem
varyansının
homojenliği-heterojenliği
varsayımı
altında
hesaplandığı sırasıyla, “hom” ve “het” ile gösterilmiştir.
Tablo 5.24.’te 12 gelişmekte olan ülke ekonomisi için sabitli ve trendli
modelde yapılan durağanlık test bulguları gösterilmektedir. Söz konusu
modele göre panel genelinde birim kök sürecin mevcut olmadığı elde
edilmektedir. Bireysel sonuçlara göre, %5 anlamlılık seviyesinde sıfır
hipotezinin sadece Türkiye’de reddedildiği sonucu elde edilmektedir. Böylece
herbir ülke için ayrı ayrı sonuç veren panel KPSS test bulguları da, Türkiye
hariç diğer 11 ülkede SAGP hipotezinin geçerliliğini göstermektedir.
Tablo 5.24. Sabit ve Trendli Model PANKPSS Test Sonuçları
Panel A: Panel Durağanlık (PANKPSS) Testleri
Model
Test İstatistiği

Asimptotik Olasılık
Değer
0,000
0,000

LM (λ) (hom)
6,982
LM (λ) (het)
6,100
Panel B: Bootstrap Kritik Değerleri (%)
Model
90
95
99
LM (λ) (hom)
9,114
10,274
13,195
LM (λ) (het)
9,246
10,342
13,093
Panel C: Yapısal Kırılma Tarihleri ve Ülke KPSS Test Sonuçları
Ülkeler
KPSS
m Tb1
Tb2
Tb3
Kritik Değerler (%)
90
95
99
Şili
0,056
2 2008:Ç3 2013:Ç4
0,061 0,079 0,115
Endonezya 0,029
3 2005:Ç4 2005:Ç4 2013:Ç2 0,069 0,091 0,127
Hindistan
0,031
3 2007:Ç1 2008:Ç3 2012:Ç1 0,071 0,093 0,132
Rusya
0,046
2 2013:Ç3 2014:Ç3
0,063 0,083 0,120
Güney
0,031
3
2004:Ç2 0,068 0,087 0,124
Afrika
2004:Ç1 2004:Ç1
Türkiye
0,108** 2 2011:Ç1 2016:Ç3
0,068 0,084 0,119
Brezilya
0,053
1 2016:Ç2
0,071 0,085 0,118
Çin
0,035
2 2009:Ç3 2014:Ç4
0,072 0,086 0,124
Polonya
0,023
2 2008:Ç3 2008:Ç4
0,078 0,092 0,125
Malezya
0,026
3 2005:Ç2 2005:Ç2 2015:Ç2 0,066 0,086 0,125
Filipinler
0,028
3 2004:Ç2 2005:Ç3 2005:Ç4 0,069 0,091 0,129
Tayland
0,022
3 2005:Ç1 2005:Ç2 2006:Ç1 0,069 0,089 0,127

Not: “**” %5 anlamlılık seviyesinde H0 hipotezinin reddedildigini ifade
etmektedir. Kırılma sayıları LWZ bilgi kriterine göre belirlenmiştir. Yapısal
kırılma tarihleri, “Tb”; yapısal kırılma sayısı, “m”; test istatistiğinin uzun
dönem varyansının homojenliği-heterojenliği varsayımı altında hesaplandığı
sırasıyla, “hom” ve “het” ile gösterilmiştir.
Emirmahmutoğlu ve Köse (2011) tarafından önerilen nedensellik
testinin kullanılabilmesi için dmax değerinin belirlenmesi gerekmektedir.
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Dmax değeri 1 olarak belirlenmiş ve nedensellik ilişkisi incelenmiştir.
Enflasyon oranı ve reel döviz kuru arasındaki nedensellik testi sonuçları Tablo
5.25.’te rapor edilmiştir.
Tablo 5.25. Panel Nedensellik Test Sonuçları
Ülke
Şili
Endonezya
Hindistan
Rusya
Güney Afrika
Türkiye
Brezilya
Çin
Polonya
Malezya
Filipinler
Tayland
Panel Fisher

Lag
(p)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

LCP→LRER
Wald
İstatistiği
2.234
1.998
0.194
0.275
0.058
0.669
0.400
5.085
0.213
0.092
0.080
1.202
24.999

Olasılık
Değeri
0.135
0.158
0.659
0.600
0.810
0.413
0.527
0.024
0.644
0.762
0.777
0.273
0.568

LRER→LCP
Wald
İstatistiği
3.358*
0.381
0.215
0.256
5.242**
6.704**
9.035***
4.455**
0.001
0.005
0.000
0.228
40.134

Olasılık
Değeri
0.067
0.537
0.643
0.613
0.021
0.010
0.003
0.035
0.975
0.946
0.991
0.633
0.657

Not: “*”, “**” ve “***” sırasıyla %10, %5 ve %1 düzeyinde istatistiki
anlamlılığı göstermektedir. LCP ie enflasyon oranı, LNDK ile nominal döviz
kuru ifade edilmektedir.
Tablo 5.25. bulguları, panel genelinde %5 anlamlılık seviyesinde hem
LCP’den LRER’ya hem LRER’den LCP’ye nedensellik ilişkisinin olmadığını
ortaya koymaktadır. Ancak ülke bazında bireysel sonuçlar incelendiğinde;
değişkenler arasında nedensellik ilişkisinin varlığı elde edilmektedir. Ülke
bazında değerlendirildiğinde Şili’de %10 anlamlılık seviyesinde LRER’den
LCP’ye doğru yani reel döviz kurundan, enflasyona doğru nedensellik
ilişkisinin varlığı elde edilmektedir. Diğer yandan, %5 anlamlılık seviyesinde
LRER’den LCP’ye doğru nedensellik ilişkisinin mevcut olduğu ülkeler
Türkiye, Çin ve Güney Afrika’dır. %1 anlamlılık seviyesinde ise Brezilya’da
tek yönlü nedensellik ilişkisinin varlığına rastlanmaktadır.
5.2.4.2.2. Seçilmiş Gelişmiş Ülkeler
Seçilmiş gelişmiş ülkelerde homojenliği test için Pesaran ve Yamagata
(2008) tarafından geliştirilen delta test kullanılmıştır. Tablo 5.26.’da
homojenlik test bulgularına yer verilmektedir.
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Tablo 5.26. Homojenlik Test Sonuçları
Test İst.
-0.691
-0.706

Testler
Delta Tilde
Delta Tildeadj

p-değeri
0.755
0.760

Not: “*” %1 anlamlılık seviyesinde sıfır hipotezinin reddedildiğini ifade
etmektedir.
Tablo 5.26.’da yer alan sonuçlara göre, seçilmiş gelişmiş ülkeler için H0
hipotezi %1 anlamlılık düzeyinde reddedilememekte, bu ülkelerde reel döviz
kuru değişkeninin katsayısının homojen olduğu tespit edilmiştir. Tablo
5.27.’de seçilmiş ülke grubu için yatay kesit bağımlılığı test sonuçları yer
almaktadır.
Tablo 5.27. Yatay Kesit Bağımlılığı Test Sonuçları
Testler
CDlm1 (BP,1980)
CDlm2 (Pesaran, 2004)
CDlm3 (Pesaran, 2004)
LMadj (PUY, 2008)

İstatistik Değeri
295.693*
19.992*
-4.788*
31.268*

Olasılık Değeri
0.000
0.000
0.000
0.000

Not: “*” %1 anlamlılık seviyesinde sıfır hipotezinin reddedildiğini ifade
etmektedir.
Tablo 5.27.’de yer alan yatay kesit bağımlılığı test sonuçlarına göre
seçilmiş gelişmiş ülkelerde %1 anlamlılık düzeyinde kesitler arası bağımlılık
olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Carrion-i-Silvestre (2005) ve Carrion-i-Silvestre vd. (2005) tarafından
geliştirilen, yapısal kırılmaları ve kesitler arası bağımlılığı dikkate alan Panel
KPSS (PANKPSS) durağanlık test sonuçları sırasıyla sabitli model ve sabitliterendli model olarak Tablo 5.28. ve Tablo 5.29.’da yer almaktadır.
Tablo 5.28. PANKPSS Test Sonuçları (Sabitli Model)
Panel A: Panel Durağanlık (PANKPSS) Testleri
Model
Test İstatistiği

Asimptotik Olasılık
Değer
0.756
0.463

LM (λ) (hom)
-0.692
LM (λ) (het)
0.092
Panel B: Bootstrap Kritik Değerleri (%)
Model
90
95
99
LM (λ) (hom)
2.922
3.622
5.279
LM (λ) (het)
3.246
3.988
5.299
Panel C: Yapısal Kırılma Tarihleri ve Ülke KPSS Test Sonuçları
Ülkeler
KPSS m Tb1
Tb2
Tb3
Kritik Değerler (%)
90
95
99
ABD
0.061 3 2004:Ç3 2004:Ç4 2007:Ç1 0.110 0.135 0.181
Norveç
0.185 1 2014:Ç3
0.223 0.287 0.429
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Almanya
Danimarka
Kanada
İsveç
İngiltere
Japonya
İsviçre
Avustralya
Yeni
Zelanda
İzlanda

0.047
0.053
0.044
0.041
0.051
0.030
0.030
0.042
0.062

2
3
2
3
3
3
2
3
2

2010:Ç1
2007:Ç3
2009:Ç3
2008:Ç2
2008:Ç1
2005:Ç2
2007:Ç4
2004:Ç2
2008:Ç1

2014:Ç4
2007:Ç3
2014:Ç4
2008:Ç3
2008:Ç1
2005:Ç3
2010:Ç2
2009:Ç2
2011:Ç1

0.056

3

2008:Ç1

2008:Ç2

2011:Ç3
2014:Ç3
2008:Ç3
2012:Ç4
2009:Ç3
2008:Ç3

0.129
0.098
0.163
0.106
0.112
0.102
0.139
0.093
0.137

0.156
0.120
0.199
0.129
0.137
0.124
0.170
0.110
0.165

0.219
0.189
0.291
0.209
0.204
0.174
0.240
0.158
0.230

0.112

0.137

0.200

Not: Kırılma sayıları LWZ bilgi kriterine göre tespit edilmistir. KPSS,
Kwiatkowski, Phillips, Schmid ve Shin testini, m yapısal kırılma sayısını, Tb
yapısal kırılma tarihlerini, hom test istatistiğinin uzun dönem varyansının
homojenliği varsayımı altında hesaplandığını, het ise test istatistiğinin uzun
dönem varyansının heterojenlik varsayımı altında hesaplandıgını
göstermektedir.
Tablo 5.28. sonuçlarına göre hem panel genelinde hem her ülke
özelinde durağanlığın geçerli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla
SAGP’nin geçerliliği elde edilmektedir.
Tablo 5.29. Sabit ve Trendli Model PANKPSS Test Sonuçları
Panel A: Panel Durağanlık (PANKPSS) Testleri
Model
Test İstatistiği

Asimptotik Olasılık
Değer
0.000
0.000

LM (λ) (hom)
6.635
LM (λ) (het)
5.819
Panel B: Bootstrap Kritik Değerleri (%)
Model
90
95
99
LM (λ) (hom)
8.593
9.697
11.950
LM (λ) (het)
10.963
12.349
15.114
Panel C: Yapısal Kırılma Tarihleri ve Ülke KPSS Test Sonuçları
Ülkeler
KPSS m Tb1
Tb2
Tb3
Kritik Değerler (%)
90
95
99
ABD
0.019 3 2008:Ç3 2010:Ç4 2011:Ç1 0.074 0.094 0.132
Norveç
0.088 1 2016:Ç1
0.091 0.106 0.144
Almanya
0.017 3 2005:Ç1 2010:Ç1 2010:Ç1 0.069 0.088 0.127
Danimarka 0.018 3 2005:Ç1 2005:Ç1 2010:Ç1 0.069 0.089 0.128
Kanada
0.030 3 2008:Ç3 2008:Ç3 2010:Ç3 0.072 0.089 0.127
İsveç
0.027 3 2005:Ç1 2008:Ç3 2010:Ç4 0.069 0.088 0.131
İngiltere
0.051 3 2006:Ç4 2008:Ç3 2008:Ç3 0.073 0.090 0.127
Japonya
0.040 3 2008:Ç3 2008:Ç3 2008:Ç3 0.073 0.092 0.129
İsviçre
0.024 3 2007:Ç1 2007:Ç1 2010:Ç2 0.069 0.088 0.129
Avustralya 0.064 2 2008:Ç3 2011:Ç1
0.068 0.083 0.118
Yeni
0.027 3 2005:Ç4 2005:Ç4 2008:Ç2 0.069 0.089 0.127
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Zelanda
İzlanda

0.034

3

2007:Ç1

2007:Ç1

2008:Ç3

0.071

0.088

0.124

Not: Kırılma sayıları LWZ bilgi kriterine göre tespit edilmistir. KPSS,
Kwiatkowski, Phillips, Schmid ve Shin testini, m yapısal kırılma sayısını, Tb
yapısal kırılma tarihlerini, hom test istatistiğinin uzun dönem varyansının
homojenliği varsayımı altında hesaplandığını, het ise test istatistiğinin uzun
dönem varyansının heterojenlik varsayımı altında hesaplandıgını
göstermektedir.
Tablo 5.29. bulgularına göre sabitli modelde olduğu gibi, sabitli ve
trendli modelde de hem panel genelinde hem de her ülke de durağanlığın
geçerli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla SAGP’nin geçerliliği elde
edilmektedir.
Emirmahmutoğlu ve Köse (2011) tarafından önerilen nedensellik
testinin kullanılabilmesi için dmax değerinin belirlenmesi gerekmektedir.
Dmax değeri 1 olarak belirlenmiş ve nedensellik ilişkisi incelenmiştir.
Nedensellik testi sonuçları Tablo 5.30.’da verilmektedir.
Tablo 5.30. Panel Nedensellik Test Sonuçları
Ülke
ABD
Norveç
Almanya
Danimarka
Kanada
İsveç
İngiltere
Japonya
İsviçre
Avustralya
Yeni Zelanda
İzlanda
Panel Fisher

Lag
(p)
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

LCP→LRER
Wald
İstatistiği
2.225
9.015***
0.005
0.000
0.012
4.738**
1.293
0.169
0.282
2.436
1.261
1.917
32.129

Olasılık
Değeri
0.136
0.003
0.942
0.992
0.913
0.029
0.255
0.681
0.595
0.119
0.262
0.166
0.594

LRER→LCP
Wald
İstatistiği
6.633**
0.010
0.591
0.184
0.337
0.223
0.756
0.848
2.627
1.371
0.239
6.886***
41.767

Olasılık
Değeri
0.010
0.919
0.442
0.668
0.561
0.637
0.385
0.357
0.105
0.242
0.625
0.009
0.903

Not: “*”, “**” ve “***” sırasıyla %10, %5 ve %1 düzeyinde istatistiki
anlamlılığı göstermektedir.
Tablo 5.30. bulguları, panel genelinde %5 anlamlılık seviyesinde hem
LCP’den LRER’e hem LRER’den LCP’ye nedensellik ilişkisinin olmadığını
ortaya koymaktadır. Ancak ülke bazında bireysel sonuçlar incelendiğinde;
değişkenler arasında nedensellik ilişkisinin varlığı elde edilmektedir. Ülke
bazında değerlendirildiğinde Norveç’te %1 anlamlılık seviyesinde LCP’den
LRER’e doğru; İsveç’te %5 analamlılık seviyesinde LCP’den LRER’e doğru
yani enflasyon oranından, döviz kuruna doğru nedensellik ilişkisinin varlığı
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elde edilmektedir. Diğer taraftan, %5 anlamlılık seviyesinde ABD’de; %1
anlamlılık seviyesinde ise İzlanda’da LRER’den LCP’ye doğru tek yönlü
nedensellik ilişkisinin varlığına rastlanmaktadır.
5.2.4.3. Faiz Oranı ve Döviz Kuru İlişkileri Kapsamında
Güvencesiz Faiz Oranı Paritesine İlişkin Bulgular
5.2.4.3.1. Seçilmiş Gelişmekte Olan Ülkeler
Seçilmiş gelişmekte olan ülkelerde değişken katsayılarının homojenliği
Pesaran ve Yamagata (2008) tarafından önerilen delta test ile
araştırılmaktadır. Tablo 5.31.’de homojenlik test sonuçları yer almaktadır.
Tablo 5.31. Homojenlik Test Sonuçları
Katsayılar
Testler
Delta Tilde
Delta Tildeadj

β1
Test İstatistiği
-2.107***
-2.154***

Olasılık Değeri
0.982
0.984

Not: “***” %1 anlamlılık seviyesini ifade etmektedir.
Tablo 5.31.’de yer alan sonuçlara göre, gelişmekte olan ülkeler için
katsayının homojen olduğu üzerine kurulu H 0 hipotezi %1 anlamlılık
düzeyinde reddedilememektedir. Dolayısıyla gelişmekte olan ülkeler için
bağımsız değişken katsayısının homojen olduğuna karar verilmektedir.
Tablo 5.32.’de gelişmek olan ülke grubu için yatay kesit bağımlılığı test
sonuçlarına yer verilmektedir. Kolaylık açısından, faiz paritesi hipotezi analizi
boyunca, kısım 5.2.3.’te verilen faiz paritesi hipotezi modelinde 𝐿İ𝑅 − 𝐿İ𝑅 ∗
yerine LX, 𝐿𝑆𝑡+1 − 𝐿𝑆𝑡 yerine ise LY sembolü kullanılacaktır.
Tablo 5.32. Yatay Kesit Bağımlılığı Test Sonuçları
Testler

LX
İstatistik
Değeri
191.624***

Olasılık
Değeri
0.000

CDlm1 (BP,1980)
CDlm2 (Pesaran,
10.934***
0.000
2004)
CDlm3 (Pesaran,
-4.007***
0.000
2004)
LMadj (PUY,
50.833***
0.000
2008)
Eşbütünleşme Denklemi
İstatistik Değeri
CDlm1 (BP,1980)
1002.919***
CDlm2 (Pesaran,
81.548***
2004)

LY
İstatistik
Değeri
146.149***

Olasılık
Değeri
0.000

6.976***

0.000

-4.559***

0.000

3.518***

0.000

Olasılık Değeri
0.000
0.000
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CDlm3 (Pesaran,
2004)
LMadj (PUY,
2008)

30.140***

0.000

84.138***

0.000

Not: “ ” %1 anlamlılık seviyesini ifade etmektedir.
***

Tablo 5.32.’de yer alan yatay kesit bağımlılığı test sonuçlarına göre
gelişmekte olan ülkelerde %1 anlamlılık düzeyinde kesitler arası bağımlılık
olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Becker vd. (2006) Fourier durağanlık testine dayanan ve Nazlıoğlu ve
Karul (2017b) tarafından ileri sürülen Fourier KPSS panel durağanlık test
sonuçları Tablo 5.33.’te yer almaktadır.
Tablo 5.33. Fourier KPSS Panel Birim Kök Test Sonuçları
Ülkeler

LX
Fourier Fourier
KPSS
KPSS
k=1
k=2
0.081
0.081
0.048
0.062
0.039
0.080
0.045
0.138
0.058
0.146
0.045
0.097
0.039
0.136
0.090
0.173
0.048
0.231
0.014
0.055
0.033
0.066
0.037
0.198

Şili
Endonezya
Hindistan
Rusya
Güney Afrika
Türkiye
Brezilya
Çin
Polonya
Malezya
Filipinler
Tayland
Panel Sonuçları
FZ(k) (İst. Değeri) 4.929*** 6.219***
p- değeri
0.000
0.000

Fourier
KPSS
k=3
0.082
0.051
0.054
0.237
0.042
0.076
0.096
0.170
0.066
0.058
0.055
0.139

LY
Fourier
KPSS
k=1
0.054
0.054
0.035
0.039
0.059
0.051
0.073
0.034
0.064
0.052
0.039
0.033

Fourier
KPSS
k=2
0.060
0.067
0.093
0.051
0.152
0.096
0.151
0.116
0.097
0.072
0.105
0.041

Fourier
KPSS
k=3
0.062
0.063
0.097
0.056
0.162
0.125
0.174
0.142
0.118
0.100
0.104
0.052

2.834***
0.002

5.117***
0.000

3.529***
0.000

3.750***
0.000

Not: Sabitli ve trendli model kullanılmıştır. “***” %1 anlamlılık seviyesini
ifade etmektedir.
Tablo 5.33.’te yer alan sonuçlara göre serilerin durağanlığını ifade eden
sıfır hipotezi %1 anlamlılık düzeyinde reddedilmektedir. Buna göre, bağımlı
ve bağımsız değişkenler seviyede birim kök içermekte ve bu durum yapısal
kırılmaları dikkate alan Westerlund ve Edgerton (2008) tarafından önerilen
eşbütünleşme testini yapmaya imkân sağlamaktadır.
Tablo 5.34.’te Westerlund ve Edgerton (2008) yapısal kırılmalı
eşbütünleşme test sonuçları yer almaktadır.
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Tablo 5.34. Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Test Sonuçları

Model
Kırılmasız
Sabitte Kırılma
Rejim Kırılması
Ülkeler
Şili
Endonezya
Hindistan
Rusya
Güney Afrika
Türkiye
Brezilya
Çin
Polonya
Malezya
Filipinler
Tayland

Gelişmekte Olan Ülkeler
Zτ(N)
İstatistik
Olasılık
Değeri
Değeri
*
3.779
0.000
0.006
0.502
-0.861
0.194

Zφ(N)
İstatistik
Değeri
-7.599*
-0.666
-3.062*

Kırılma Tarihleri
Sabitte Kırılma
2008-Ç3
2008-Ç2
2011-Ç3
2014-Ç4
2008-Ç3
2008-Ç2
2008-Ç2
2014-Ç1
2008-Ç4
2015-Ç1
2007-Ç4
2004-Ç4

Rejim Kırılması
2008-Ç3
2008-Ç2
2011-Ç3
2014-Ç4
2008-Ç3
2008-Ç2
2008-Ç2
2017-Ç3
2008-Ç4
2015-Ç1
2007-Ç4
2004-Ç4

Olasılık
değeri
0.000
0.252
0.001

Not: “*” işareti %1 seviyesinde anlamlılığı ifade etmektedir.
Tablo 5.34. bulguları, eşbütünleşmenin olmadığı durumu ifade eden
sıfır hipotezinin kırılmasız modelde ve rejim kırılmalı modelde %1 anlamlılık
düzeyinde reddedildiğini ve seriler arasında uzun dönemli ilişkinin varlığını
ortaya koymaktadır. Tablo 5.35.’te eşbütünleşme katsayı tahmin sonuçları yer
almaktadır.
Tablo 5.35. Eşbütünleşme Katsayı Tahminci Sonuçları (CCE)
CCE
Ülke Sonuçları
Şili
Endonezya
Hindistan
Rusya
Güney Afrika
Türkiye
Brezilya

LY=f(LX)
Katsayı
-0.024**

Std. Hata
0.009

Olasılık Değeri
0.010

-0.001
-0.089***
0.005
-0.018
-0.085***
-0.076***
-0.015*

0.007
0.019
0.016
0.030
0.026
0.023
0.009

0.814
0.000
0.732
0.537
0.001
0.006
0.096
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Çin
Polonya
Malezya
Filipinler
Tayland

-0.032
0.006
-0.003
-0.039**
-0.048**

0.021
0.011
0.014
0.017
0.007

0.120
0.578
0.785
0.025
0.020

Not: “*”, “**”, “***” sırasıyla %10, %5 ve %1 düzeyinde istatistiki anlamlılığı
göstermektedir.
Eşbütünleme test bulguları sonucunda, elde edilen eşbütünleşme
denklemi;
(𝐿𝑌)𝑡 = 𝛽0 − 0.024(𝐿𝑋)𝑡
𝐿𝑆𝑡+1 − 𝐿𝑆𝑡 = 𝛽0 − 0.024(𝐿İ𝑅 − 𝐿İ𝑅 ∗ )𝑡
biçimindedir. Eşbütünleşme tahmincisi test sonuçları incelendiğinde panel
genelinde seçilen 12 gelişmekte olan ülke için değişkenler arasındaki uzun
dönemli ilişkinin katsayısının %5 anlamlılık seviyesinde istatistiki olarak
anlamlı olduğu görülmektedir. Bulgular ülke bazında değerlendirildiğinde ise
%1 anlamlılık seviyesinde Endonezya, Güney Afrika ve Türkiye’nin; %5
anlamlılık seviyesinde Filipinler ve Tayland’ın; %10 anlamlılık seviyesinde
Brezilya’nın eşbütünleşme tahminci katsayısının anlamlı olduğu elde
edilmektedir.
Faiz oranı ve döviz kuru arasındaki nedensellik testi sonuçları Tablo
5.36.’da verilmektedir. Emirmahmutoğlu ve Köse tarafından önerilen panel
nedensellik testinde, kısa vadeli politika faiz oranı (LİR) ve reel döviz kuru
(LRER) değişkenleri kullanılmıştır. İlgili ülkelerde, söz konusu değişkenlere
uygulanan yatay kesit bağımlılığı testi sonucunda, yatay kesitler arası
bağımlılık elde edilmiştir. Diğer taraftan Emirmahmutoğlu ve Köse (2011)
tarafından önerilen nedensellik testinin kullanılabilmesi için dmax değerinin
belirlenmesi gerekmektedir. Dmax değeri 1 olarak belirlenmiş ve nedensellik
ilişkisi incelenmiştir.
Tablo 5.36. Panel Nedensellik Test Sonuçları
Ülke
Şili
Endonezya
Hindistan
Rusya
Güney
Afrika
Türkiye
Brezilya
Çin
Polonya

Lag
(p)
1
1
1
1
1
1
1
1
1

LRER→LİR
Wald
İstatistiği
0.880
3.054*
0.027
0.012
3.784**

Olasılık
Değeri
0.348
0.096
0.868
0.914
0.031

LİR→LRER
Wald
İstatistiği
0.513
0.235
0.006
0.023
0.891

Olasılık
Değeri
0.474
0.628
0.938
0.880
0.345

3.529**
3.384*
0.217
2.115

0.045
0.066
0.641
0.146

1.058
0.072
1.613
0.091

0.304
0.789
0.204
0.763
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Malezya
Filipinler
Tayland
Panel Fisher

1
1
1

2.165
1.029
0.230
24.241

0.141
0.310
0.632
1.000

0.005
0.457
0.854
15.094

0.942
0.499
0.355
1.000

Not: “*”, “**”, “***” sırasıyla %10, %5, %1 düzeyinde istatistiki anlamlılığı
göstermektedir.
Emirmahmutoğlu ve Köse (2011) tarafından önerilen nedensellik test
bulguları, panel genelinde %10 anlamlılık seviyesinde hem LRER
değişkeninden LİR’ye doğru hem de LİR’den LRER’ye doğru nedensellik
ilişkisinin
olmadığını
göstermektedir.
Sonuçlar
ülke
bazında
değerlendirildiğinde ise %10 anlamlılık düzeyinde Brezilya ve Endonezya’da
LRER’den LİR’ye doğru nedensellik ilişkisinin olduğu görülmektedir. %5
anlamlılık seviyesinde ise Güney Afrika ve Türkiye’de LRER’den LİR’ye
doğru nedensellik ilişkisi bulunmaktadır. Diğer bir deyişle, adı geçen
ülkelerde reel döviz kuru, faiz oranının nedenidir.
5.1.4.3.2. Seçilmiş Gelişmiş Ülkeler
Seçilmiş gelişmiş ülkelerde katsayılarının homojenliği test etmek üzere
Pesaran ve Yamagata (2008) tarafından geliştirilen delta test kullanılmıştır.
Tablo 5.37.’de homojenlik test sonuçları yer almaktadır.
Tablo 5.37. Homojenlik Test Sonuçları
Katsayılar
Testler
Delta Tilde
Delta Tildeadj

β1
Test İstatistiği
-0.460
-0.470

Olasılık Değeri
0.677
0.681

Tablo 5.37.’de yer alan sonuçlara göre, seçilen gelişmiş ülkeler için
katsayının homojen olduğu üzerine kurulu H 0 hipotezi %1 anlamlılık
düzeyinde reddedilememektedir. Dolayısıyla söz konusu ülke grubunda
bağımsız değişken katsayısının homojen olduğuna karar verilmiştir. Tablo
5.38.’de gelişmek olan ülke grubu için yatay kesit bağımlılığı test sonuçlarına
yer verilmektedir.
,
Tablo 5.38. Yatay Kesit Bağımlılığı Test Sonuçları
Testler
CDlm1 (BP,1980)
CDlm2 (Pesaran,
2004)
CDlm3 (Pesaran,
2004)

LX
İstatistik
Değeri
802.676***

Olasılık
Değeri
0.000

LY
İstatistik
Değeri
341.724***

Olasılık
Değeri
0.000

64.119***

0.000

23.999***

0.000

3.168***

0.001

-4.302***

0.000
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LMadj (PUY,
50.514***
0.000
2008)
Eşbütünleşme Denklemi
İstatistik Değeri
CDlm1 (BP,1980)
1635.397***
CDlm2 (Pesaran,
136.599***
2004)
CDlm3 (Pesaran,
32.777***
2004)
LMadj (PUY,
138.976***
2008)

5.700***

0.000

Olasılık Değeri
0.000
0.000
0.000
0.000

Not: “***” %1 anlamlılık seviyesini ifade etmektedir.
Tablo 5.38.’de yer alan yatay kesit bağımlılığı test sonuçlarına göre
gelişmiş ülkelerde %1 anlamlılık seviyesinde yatay kesit bağımlılığının
varlığına ulaşılmıştır. Tablo 5.39.’da Fourier KPSS panel durağanlık test
sonuçları yer almaktadır.
Tablo 5.39. Fourier KPSS Panel Birim Kök Test Sonuçları
Ülkeler

LX
Fourier
KPSS
k=1
0.018
0.014
0.042
0.052
0.020
0.013
0.024
0.031
0.021
0.032
0.074

Norveç
Almanya
Danimarka
Kanada
İsveç
İngiltere
Japonya
İsviçre
Avustralya
Yeni Zelanda
İzlanda
Panel Sonuçları
FZ(k) (İst.
0.963*
Değeri)
p- değeri
0.096

Fourier
KPSS
k=2
0.052
0.018
0.026
0.095
0.037
0.056
0.033
0.088
0.016
0.042
0.039

Fourier
KPSS
k=3
0.038
0.034
0.029
0.106
0.033
0.057
0.053
0.104
0.067
0.035
0.106

LY
Fourier
KPSS
k=1
0.035
0.029
0.029
0.046
0.025
0.035
0.042
0.034
0.030
0.033
0.041

Fourier
KPSS
k=2
0.042
0.044
0.044
0.096
0.055
0.024
0.041
0.051
0.108
0.052
0.111

Fourier
KPSS
k=3
0.050
0.053
0.053
0.100
0.061
0.051
0.068
0.059
0.127
0.067
0.146

1.056*

1.254**

1.601*

1.435*

2.007**

0.067

0.040

0.055

0.076

0.022

Not: Sabitli ve trendli model kullanılmıştır. “ *” ve “**” işareti sırasıyla %10 ve
%5 düzeyinde istatistiki anlamlılığı ifade etmektedir.
Tablo 5.39.’da yer alan sonuçlara göre bağımlı ve bağımsız değişkenler
seviyede birim kök içermekte ve bu durum yapısal kırılmaları dikkate alan
Westerlund ve Edgerton (2008) tarafından önerilen eşbütünleşme testini
yapmaya imkân sağlamaktadır. Tablo 5.40.’ta Westerlund ve Edgerton (2008)
yapısal kırılmalı eşbütünleşme test sonuçları yer almaktadır.
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Tablo 5.40. Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Test Sonuçları

Model
Kırılmasız
Sabitte Kırılma
Rejim
Kırılması
Ülkeler
Norveç
Almanya
Danimarka
Kanada
İsveç
İngiltere
Japonya
İsviçre
Avustralya
Yeni Zelanda
İzlanda

Gelişmiş Ülkeler
Zτ(N)
İstatistik
Değeri
-2.596***
-1.718**

Olasılık
Değeri
0.004
0.042

Zφ(N)
İstatistik
Değeri
-4.594***
-2.568***

Olasılık
değeri
0.000
0.005

-1.948**

0.025

-2.864***

0.002

Kırılma Tarihleri
Sabitte Kırılma
2008-Ç3
2008-Ç3
2008-Ç3
2008-Ç2
2008-Ç2
2008-Ç4
2014-Ç2
2011-Ç2
2008-Ç3
2008-Ç4
2008-Ç3

Rejim Kırılması
2008-Ç3
2008-Ç3
2009-Ç3
2008-Ç2
2008-Ç2
2008-Ç4
2008-Ç2
2011-Ç2
2008-Ç3
2008-Ç4
2008-Ç3

Not: “**” ve “***” işareti sırasıyla %5 ve %1 seviyesinde istatistiki anlamlılığı
ifade etmektedir.
Elde edilen bulgular, eşbütünleşmenin olmadığı durumu ifade eden sıfır
hipotezinin kırılmasız modelde ve rejim kırılmalı modelde %1 ve %5
anlamlılık düzeyinde reddedildiğini ve seriler arasında uzun dönemli ilişki
olduğunu göstermektedir. Tablo 5.41.’de eşbütünleşme katsayısı tahmin
sonuçları yer almaktadır.
Tablo 5.41. Eşbütünleşme Katsayısı Tahminci Sonuçları (CCE)
CCE
Ülke Sonuçları
Norveç
Almanya
Danimarka
Kanada
İsveç
İngiltere
Japonya
İsviçre
Avustralya
Yeni Zelanda
İzlanda

LY= f(LX)
Katsayı
0.895**

Std. Hata
0.283

Olasılık Değeri
0.031

0.624*
0.901**
0.745*
0.806*
0.695**
0.912**
0.861**
0.915**
0.213
-0.245
-0.236

0.225
0.293
0.281
0.263
0.270
0.305
0.265
0.281
0.438
0.287
0.238

0.071
0.046
0.063
0.059
0.068
0.031
0.049
0.032
0.217
0.183
0.190

Not: “*” ve “**”, sırasıyla %10 ve %5 düzeyinde istatistiki anlamlılığı
göstermektedir.
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Eşbütünleme test bulguları sonucunda, elde edilen eşbütünleşme
denklemi;
(𝐿𝑌)𝑡 = 𝛽0 + 0.895(𝐿𝑋)𝑡
𝐿𝑆𝑡+1 − 𝐿𝑆𝑡 = 𝛽0 + 0.895(𝐿İ𝑅 − 𝐿İ𝑅 ∗ )𝑡
biçimindedir. Eşbütünleşme tahmincisi test sonuçları incelendiğinde panel
geneli için eşbütünleşme tahminci katsayısının %5 anlamlılık seviyesinde
istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir. Ancak ülkelere ait bireysel
sonuçlarda hem anlamlılık seviyesinde hem de katsayılarda farklılıklar
gözlenmektedir. Öyle ki panel geneli için, eşbütünleşme denkleminin
katsayısı 1’e çok yakın ve 0,895 olarak elde edilmişken Avustralya, Yeni
Zelanda ve İzlanda’da ise sırasıyla 0.236, -0.245 ve -0.236 olarak elde
edilmiştir. Elde edilen bulgular, güvencesiz faiz paritesi hipotezinin seçilmiş
12 gelişmiş ülkeden oluşan panel geneli için geçerliliğini göstermektedir.
Ancak Avustralya, Yani Zelanda ve İzlanda için ilgili hipotezin geçersiz
olduğu ortaya çıkmaktadır. Çünkü geçerliliğinin sağlanması içina,
eşbütünleşme katsayısının pozitif ve 1’e yakın olması gerekmektedir. Ancak
ülke bazında %10 anlamlılık seviyesinde Norveç, Danimarka ve Kanada’da
%5 anlamlılık seviyesinde ise Almanya, İsveç, İngiltere, Japonya ve
İsviçre’de eşbütünleşme tahminci katsayısının anlamlı olduğu sonucu elde
edilmektedir.
Faiz oranı ve döviz kuru arasındaki nedensellik testi sonuçları Tablo
5.42.’de verilmektedir. İlgili ülkelerde, söz konusu değişkenlere uygulanan
yatay kesit bağımlılığı testi sonucunda, yatay kesitler arası bağımlılık elde
edilmiştir. Diğer taraftan Emirmahmutoğlu ve Köse (2011) tarafından
önerilen nedensellik testinin kullanılabilmesi için dmax değerinin belirlenmesi
gerekmektedir. Dmax değeri 1 olarak belirlenmiş ve nedensellik ilişkisi
incelenmiştir.
Tablo 5.42. Panel Nedensellik Test Sonuçları
Ülke
ABD
Norveç
Almanya
Danimarka
Kanada
İsveç
İngiltere
Japonya
İsviçre
Avustralya
Yeni Zelanda

Lag
(p)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

LRER→LİR
Wald
İstatistiği
3.856**
8.134***
2.763*
1.526
1.533
7.604***
0.916
5.668**
0.052
9.024***
3.902**

Olasılık
Değeri
0.050
0.004
0.096
0.217
0.216
0.006
0.339
0.017
0.820
0.003
0.048

LİR→LRER
Wald
İstatistiği
5.969**
0.402
0.081
0.028
3.495*
0.050
0.401
0.099
0.352
4.950**
1.399

Olasılık
Değeri
0.015
0.526
0.776
0.867
0.062
0.823
0.527
0.753
0.553
0.026
0.237

D r . S e f a Ö Z B E K | 150

İzlanda
Panel Fisher

1

12.203***
81.878

0.000
0.999

0.051
30.105

0.821
1.000

Not: “*”, “**”, “***” sırasıyla %10, %5, %1 düzeyinde istatistiki anlamlılığı
göstermektedir.
Tablo 5.42.’de elde edilen bulgular, panel genelinde %10 anlamlılık
seviyesinde hem LRER değişkeninden LİR’ye doğru hem de LİR’den
LRER’ye doğru nedensellik ilişkisinin olmadığını göstermektedir. Sonuçlar
ülke bazında değerlendirildiğinde ise %1 anlamlılık düzeyinde Norveç, İsveç,
Avustralya ve İzlanda’da; %5 anlamlılık düzeyinde ABD, Japonya ve Yeni
Zelanda’da, %10 anlamlılık seviyesinde ise Almanya’da LRER’den LİR’ye
doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi mevcuttur. Diğer bir ifadeyle adı geçen
ülkelerde, reel döviz kurundan faiz oranına doğru nedensellik ilişkisi
bulunmaktadır. Diğer taraftan, ABD ve Avustralya’da %5, Kanada’da %10
amlamlık seviyesinde LİR’den LRER’ye doğru nedensellik ilişkisi elde
edilmiştir. Yani, söz konusu ülkelerde faiz oranı, reel döviz kurunun
nedenidir.
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6. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Küreselleşme sürecinin yaygınlaştığı 1980’li yıllardan sonra, teknolojik
yeniliklerin arttığı ve sermaye akımlarının önünde bulunan kısıtlamaların
önemli ölçüde azaldığı görülmektedir. Bu gelişmeler ile birlikte, çeşitli ülke
ekonomilerinin
para
politikalarında
da
değişikliklere
gidildiği
gözlemlenmiştir. 1990’lı yıllarda finansal piyasalarda artan gelişmeler ile
birlikte başta Yeni Zelanda, Kanada, İngiltere, İsveç, Finlandiya, Avustralya
gibi ülkeler olmak üzere birçok ülkenin enflasyon hedeflemesi rejimine
geçtiği görülmektedir. Sermaye hareketliliğinin yüksek olması ile birlikte
derinleşen finansal piyasalar, ülke ekonomilerinde önemli rol oynamaya
başlamıştır. Küreselleşmenin ağırlığının giderek hissedildiği 2000’li yıllar bu
çalışmanın incelendiği dönem olarak belirlenmiştir. ABD’de meydana gelen
Dot.com krizi, Türkiye’de meydana gelen 2000 Kasım ve 2001 Şubat
ekonomik krizleri sonrası dönem olan ve dünyada küreselleşmenin ağırlığının
hissedildiği yılları kapsayan 2002 ile 2019 dönemi verileri aracılığıyla
analizler gerçekleştirilmiştir. Seçilmiş gelişmiş ve gelişmekte olan ülke
gruplarının ele alındığı çalışmada; en önemli makroekonomik unsurlardan
olan enflasyon, faiz ve döviz kuru ilişkisi derinlemesine incelenmiştir. Söz
konusu değişkenler arasındaki ilişki literatürde sıklıkla tercih edilen hipotezler
ile test edilmiştir. Ayrıca nedensellik analizleri ile her üç değişkenin de
birbirleriyle olan ilişkileri, güncel ekonometrik testler aracılığıyla iktisat
teorisinin ışığında ortaya konulmuştur.
Bu çalışmada gelişmekte olan ülkeler Şili, Endonezya, Hindistan,
Rusya, Güney Afrika, Türkiye, Brezilya, Çin, Polonya, Malezya, Filipinler ve
Tayland’dır. Seçilmiş 12 gelişmiş ülke olarak ise ABD, Norveç, Almanya,
Danimarka, Kanada, İsveç, İngiltere, Japonya, İsviçre, Avustralya, Yeni
Zelanda ve İzlanda belirlenmiştir. Her iki ülke grubuna ait çeyreklik veriler
aracılığıyla; enflasyon- faiz oranı, enflasyon-döviz kuru ve faiz oranı-döviz
kuru ilişkisi ayrı ayrı incelenmiştir. İlgili değişkenler arasındaki nedensellik
analizleri ile her üç değişkenin arasındaki mekanizma ortaya konulmuştur.
Söz konusu ilişkiler Fisher etkisi hipotezi, Neo-Fisher hipotezi, satın alma
gücü paritesi hipotezi ve güvencesiz faiz paritesi hipotezi kapsamında
incelenmiştir. Yapılan ekonometrik analizler sonucunda, gelişmiş ve
gelişmekte olan ülke gruplarına ait panel sonuçları farklılık göstermiştir. Bu
farklılığın temelinde, finansal piyasaların derinliğinin önemli rol oynadığı
düşünülmektedir. Seçilmiş gelişmekte olan ülke grubuna ait sonuçlar, yurtiçi
Fisher etkisi hipotezinin ve satın alma gücü paritesi hipotezinin geçerli
olduğunu; ancak güvencesiz faiz paritesi hipotezinin geçersiz olduğu
sonucunu ortaya koymuştur. Diğer taraftan seçilmiş gelişmiş ülke grubuna ait
bulgular ise uluslararası parite koşullarının tümünün sağlandığını gösteren
güçlü kanıtlar ortaya koymuştur. Seçilen ülke gruplarında genel olarak
finansal gelişmişliğin farklı seviyelerde derinliğe sahip olduğu bilinmektedir.
Dolayısıyla uluslararası parite koşullarının geçerliliğinde farklılıkların
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meydana gelmesi beklenen bir durum olarak görülmektedir. Ülke
ekonomilerinde en önemli makroekonomik göstergelerden olan enflasyon,
faiz ve döviz kurunun dengede olması, diğer bir deyişle parite koşullarının
geçerli olması, politika yapıcılar için önemli bir husustur. Her üç değişkeninde
dengede olması, uluslararası Fisher etkisinin geçerliliği ile mümkün
olmaktadır. Yurtiçi Fisher eşitliğinin dışa açık ekonomilere uygulanması ile
elde edilen ve uygulamada hem enflasyon-kur dengesinin hem faiz-kur
dengesinin birlikte oluşması esasına dayanan uluslararası Fisher etkisi,
ampirik bulgular neticesinde seçilmiş gelişmiş ülke ekonomilerinde geçerlidir.
Söz konusu hipotez, satın alma gücü paritesinin ve faiz paritesinin
geçerliliğinin birlikte sağlanması ile elde edilmektedir. Uluslararası Fisher
etkisinin geçerli olmasının arkasındaki mekanizma; yüksek enflasyonun faiz
oranını artırması, artan faiz oranının para arzını yükseltmesi, artan para
arzının enflasyon beklentisine yol açması ve kur artışının meydana gelmesi
şeklinde gerçekleşmektedir.
Enflasyon- faiz oranı ilişkileri Fisher etkisi hipotezi kapsamında
incelendiğinde panel sonuçları, hem seçilmiş gelişmekte olan ülke grubunda
hem de seçilmiş gelişmiş ülke grubunda Fisher etkisinin geçerliliği elde
edilmektedir. Söz konusu hipotezin geçerli olması, 1990’lı yıllarda Yeni
Zelanda’da başlayan ve birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkenin de
sonradan katıldığı enflasyon hedeflemesi için önemli bir bulgu niteliği
taşımaktadır. Enflasyon beklentisi ile nominal faiz oranının uzun dönemde
birlikte hareket ettiğini ifade eden Fisher etkisi hipotezi, enflasyon
hedeflemesi yapan merkez bankaları için önemli bir sonuç olarak
görülmektedir. Her iki ülke grubunda da geçerli olan Fisher hipotezi,
uygulamada enflasyon beklentisinin katsayısının büyüklüğüne göre tam ya da
kısmi etki olarak kategorize edilmektedir. Dolayısıyla, Fisher etkisinin
geçerliliğinin yanında etkinin tam mı yoksa kısmi mi geçerli olduğu sonucu
da, para politikalarının etkinliği açısından önemli olmaktadır. Seçilmiş
gelişmekte olan ülke grubu incelendiğinde, eşbütünleşme tahminci
katsayısının 0.2089 olduğu sonucu görülmektedir. Yani seçilmiş 12
gelişmekte olan ülke ekonomilerinden oluşan panel için, enflasyon
beklentisinde meydana gelen %1’lik bir artış, nominal faiz oranını yaklaşık
%0.20 artırmaktadır. Dolayısıyla bu sonuca göre kısmi Fisher etkisi geçerlidir.
Eğer söz konusu katsayısı, bire eşit veya yakın olsaydı tam Fisher etkisinin
geçerli olduğu söylenecekti. Panel geneli için elde edilen bu sonuç, incelenen
dönemde seçilmiş gelişmekte olan ülke ekonomilerinde uygulanan para
politikalarının, uzun dönemde reel faiz hadleri üzerinde kısmen etkili
olmadığını göstermektedir. Diğer bir deyişle nominal faiz oranlarındaki
değişmeler parasal politikalardan ziyade kısmen enflasyondan da
etkilenmektedir. Dolayısıyla ilgili ülkelerde reel faiz oranını aşağı indirmek
için sadece para politikasına yönelik politika araçlarının yeterli olmadığı
söylenebilmektedir. Yani faiz hadlerini kontrol etmek amacıyla para politikası

153 | E N F L A S Y O N , F A İ Z V E D Ö V İ Z K U R U İ L İ Ş K İ S İ :
SEÇİLMİŞ GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ÖRNEĞİ

yanında mali disiplinin de ciddi bir şekilde uygulanması gerekmektedir. Diğer
yandan, yüksek enflasyonun sebep olduğu negatif durumları en aza indirerek
fiyat istikrarını sağlamak için; üretim faktörlerinin dağılım yapısını bozan
unsurların normalize edilmesine öncelik verilmelidir. Böylece kaynakların
daha etkin kullanılması ile toplam arzın artırılması sağlanabilecektir. Ayrıca
üretim ve istihdamın teşvik edilmesi için düşük faiz ortamının desteklenmesi
gerekmektedir.
Fisher etkisinin geçerli olmasının yanı sıra kısa dönemde faiz oranından
enflasyona doğru nedensellik ilişkisinin varlığını da savunan Neo-Fisherci
görüş kapsamında yapılan analiz sonucunda, panel geneli için herhangi bir
nedensellik ilişkisine rastlanmamıştır (hem enflasyondan faiz oranına, hem de
faiz oranından enflasyon oranına). Ancak ülke bazında bireysel sonuçlar
incelendiğinde kimi ülkelerde faiz oranından enflasyon oranına doğru
nedensellik ilişkisinin varlığı elde edilmiştir. Hindistan, Brezilya, Rusya,
Polonya, Tayland, Türkiye, Endonezya ve Güney Afrika için Fisher etkisinin
geçerli olmasının yanında nedensellik ilişkisinin de kısa vadeli faiz oranından,
enflasyon oranına doğru bulunması Neo-Fisher etkisinin varlığına işaret
etmektedir. Özellikle 2008 krizinden sonra sıkça tartışılan Neo-Fisher
etkisinin varlığına adı geçen ülkelerde rastlanmaktadır. Bu etkinin geçerli
olduğu ülkeler incelendiğinde, ilk kez Morgan Stanley’in 2013 yılının
Ağustos ayında yayınlanan ekonomi raporunda adı geçen kırılgan beşli
ülkelerinin bulunduğu dikkat çekmektedir. Bu raporda kırılgan beşli olarak
adlandırılan ülkeler arasında; Hindistan, Brezilya, Endonezya, Türkiye ve
Güney Afrika yer almıştır. Rapora göre bu sınıflamada; ülkelerin ekonomi
dışı alanlarda potansiyel risklerin oluşması (örneğin iç siyasi ve toplumsal
koşullar) gibi faktörler, gelecek dönemlere ilişkin dış finansman ihtiyacının
artması, büyüme oranındaki performans düşüklüğü, cari açığın GSYİH’ye
oranının yüksek oluşu gibi etmenlerin etkili olduğu ifade edilmektedir. NeoFisher yaklaşımının teorik altyapısı konusunda iktisatçılar arasında bazı
ayrışmalar yaşanabilmektedir. Klasik Fisher yaklaşımı ve rasyonel beklentiler
teorisi karışımı bir teori yumağıyla bu tezi savunanlar olduğu gibi, analize
mali politikaları da dahil edenler de bulunmaktadır. Şöyle ki, nominal faiz
oranları arttığında tahvil ihraç eden devletlerin faiz yükümlülükleri de
artmakta; böylece harcamalar aynı seviyede kalsa bile nominal olarak daha
fazla borçlanmalarına sebep olmaktadır. Artan borçlanma, para arzını
etkileyerek enflasyonun yükselmesine neden olmaktadır. Sonuç olarak,
merkez bankası tarafından belirlenen faiz oranının, parasal aktarım
mekanizması aracılığıyla enflasyonu etkileyen önemli bir para politikası aracı
olduğu ortaya konmaktadır. Diğer yandan Neo-Fisher etkisinin varlığının elde
edildiği ülkelerde, enflasyon ile mücadele eden merkez bankalarının sadece
faiz aracını kullanmamaları önerilmektedir. Neo-Fisher etkisinin elde edildiği
ülkelerde, yüksek nominal faizin ortaya çıkarabileceği yüksek reel faiz
sonucunda üretim hacminde daralma, istihdam oranında düşüş, gelir
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dağılımında artan adaletsizlik, kaynakların etkin kullanılmaması gibi durumlar
ortaya çıkabilmektedir. Neo-Fisher etkisinin geçerli olması enflasyonun
kontrol edilmesinde nominal faizin bir araç olarak kullanılmasını
düşündürebilmektedir. Ancak bu aracın kullanılmasının bazı şartları
bulunmaktadır. İlk olarak söz konusu ülkelerde disiplin altına alınmış mali
ortamın bulunması, para ve maliye politikalarının koordineli kullanılması
gerekmektedir. Ayrıca dışa bağımlılığı yüksek olan ülkelerde politik ve
ekonomik istikrar ortamının sağlanması önem kazanmaktadır. Çünkü politik
istikrarsızlıklara bağlı olarak dışa bağımlılığı yüksek ve rezerv yapısı sağlam
olmayan ülkelerde döviz kurundaki dalgalanmalar enflasyonun, faiz oranları
aracıyla kontrolünü zorlaştırmaktadır. Diğer taraftan enflasyonun faiz
oranlarıyla kontrolünü sağlayabilmek için merkez bankasının kredibilitesinin
yüksek olması gerekmektedir. Merkez bankasının kredibilitesi yetersizse
enflasyonu önlemek için faiz oranları etkili bir araç olamayacaktır.
Seçilmiş gelişmiş ülkeler için yapılan Fisher etkisi hipotezi sonuçları
incelendiğinde, Fisher etkisinin geçerliliğini ifade eden, uzun dönemli
eşbütünleşme ilişkisinin geçerli olduğu görülmektedir. Eşbütünleşme tahminci
sonucu ise, panel geneli için istatistiki olarak anlamlı ve eşbütünleşme
katsayısı 0.369 olarak elde edilmiştir. Ülkeler bireysel olarak
değerlendirildiğinde, beklenen enflasyon oranındaki %1’lik bir artışın;
ABD’de %0.45, Norveç’te %0.16, Almanya’da %0.55, Danimarka’da %0.23,
Kanada’da %0.29, İsveç’te %0.40, İngiltere’de %0.56, Japonya’da 0.32,
İsviçre’de 0.34, Avustralya’da %0.20, Yeni Zelanda’da %0.23 ve İzlanda’da
%0.39 oranında değişikliğe yol açtığı görülmektedir. Eşbütünleşme analizinin
ardından, söz konusu değişkenler arasındaki ilişkinin yönünün belirlenmesini
sağlayan nedensellik testinin yapılması ekonomi politikası yapıcılar için
önemli bilgileri ortaya koyabilmektedir. Nedensellik ilişkisi, günümüzde en
güncel ve gelişmiş testlerden olduğu kabul edilen Emirmahmutoğlu ve Köse
(2011) tarafından önerilen panel nedensellik testi aracılığıyla elde edilmeye
çalışılmıştır. Bulgular panel geneli için her iki yönlü de (hem enflasyon
oranından faiz oranına hem de faiz oranından enflasyon oranına) nedensellik
ilişkisinin olmadığını ortaya koymaktadır. Ancak ülke bazında bireysel
sonuçlar incelendiğinde, birçok ülke için nedensellik ilişkisinin varlığına
ulaşılmaktadır. Enflasyon oranından, faiz oranına doğru nedenselliğin tespit
edildiği ülkeler sadece; Norveç, Almanya ve İngiltere’dir. Kısa dönemli faiz
oranından, enflasyona doğru nedenselliğin elde edildiği ülkeler; ABD,
Danimarka, Almanya, Kanada, İsveç, İngiltere, Japonya ve İsviçre’dir.
Dolayısıyla analiz kapsamına dahil edilen 12 gelişmiş ülkeden 8’inde NeoFisher etkisinin geçerliliğini gösteren güçlü kanıtlara ulaşılmıştır. Özellikle
2008 krizinden sonra sıkça tartışılan Neo-Fisher etkisi, adı geçen ülkelerde
geçerlidir. Uzun yıllar durgunluk yaşayan bazı Avrupa ülkeleri için, ılımlı
enflasyon (%2-3) istenen bir durumdur. Bu amaçla çeşitli para ve maliye
politikaları uygulanmaktadır. 5 Mayıs 2020 tarihinde, Avrupa Merkez
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Bankası tarafından yapılan açıklama da enflasyonu %2 seviyelerine çıkarmak
için, ilgili politika araçlarının kullanılacağı ifade edilmiştir. Almanya’nın karşı
durmasına rağmen Avrupa Birliği Adalet Divanı, para politikalarının
hedefinin Avro Bölgesi’nde fiyat istikrarını sağlamak olduğunu gerekçe
göstererek karşı çıkışı reddetmiştir. Avrupa Merkez Bankası, Euro
Bölgesi'nde fiyat istikrarını sağlamak için %2’ye yakın seviyede enflasyon
hedeflemekte ve bu doğrultuda varlık alım programı ve düşük faiz politikasını
da kapsayan bazı tedbirleri uygulamaktadır. Dolayısıyla uzun yıllardır düşük
faiz oranı aracılığıyla toplam talebi artırarak enflasyon hedefine ulaşmayı
sağlayan politikaların etkin olmadığı anlaşılmıştır. Böylece faiz oranının
enflasyonun sebebi olmasının yanında mali disiplininde sağlanılmasının NeoFisher etkisi hipotezinin geçerliliğinin göstergesi olduğu sonucu elde
edilmiştir. Neo-Fisherciler özellikle gelişmiş ülkelerde istenilen büyüme
oranlarına ulaşmak ve toplam talebi artırmak için mali disiplinin
sağlanmasının gerekliliğini ve para politikası araçlarının yanında mali
araçlarında kullanılmasını önermektedir. İlgili gelişmiş ülkelerde, kamu
borcunun milli hasılaya oranının oldukça yüksek olduğu göz önüne
alındığında, bu şartların sağlanması oldukça zor görünmektedir.
Seçilmiş gelişmekte olan ülkelerde, enflasyon ve döviz kuru ilişkileri
satın alma gücü paritesi hipotezi kapsamında incelenmiştir. Söz konusu
hipotez, enflasyon ve döviz kurunun uzun dönemde birlikte hareket ettiği
görüşüne dayanmaktadır. Öyle ki, ülkeler arasındaki döviz kurunun
oluşumunda, enflasyon farklılığının önemli rol oynadığı belirtilmektedir.
Satın alma gücü paritesi hipotezi, reel döviz kurunun sabit olması prensibine
dayanmaktadır. Bir başka deyişle, reel döviz kurunun durağan olması ilgili
hipotezin geçerliliğini ortaya koymaktadır. Ampirik analizlerde bu durum,
reel döviz kuru serisine gelen şokların geçici olduğunu ifade etmektedir ve
söz konusu serinin birim kök sürece sahip olmaması ile açıklanmaktadır. 12
gelişmekte olan ülke için, reel döviz kurunun birim kök sürece sahip olup
olmadığının
analizi,
PANKPSS
durağanlık
testi
aracılığıyla
gerçekleştirilmiştir. Güncel bir test olması ve kırılma tarihlerini etkin biçimde
tespit etmesi gibi özellikleri ile öne çıkan PANKPSS durağanlık testi, panel
geneli için satın alma gücü paritesi hipotezinin geçerliliğini ortaya koymuştur.
Panel genelinde SAGP hipotezinin geçerli olması, paneli oluşturan söz konusu
ülkelerin reel döviz kuru serisine gelen şokların geçici olduğu ve aynı para
cinsinden ifade edilen uluslararası ticari malların fiyatlarının aynı olması
anlamına gelmektedir. Böylece para politikası otoriteleri karar alırken dış
ticaret ile ilgili geliştirecekleri stratejilerini SAGP hipotezinin geçerliliği
üzerinden belirleyebilmektedir. Diğer taraftan, para otoriteleri optimum döviz
kurunu bu duruma uygun şekilde belirleyerek ulusal paranın değerini de
koruyarak politikalarını uygulayabilme fırsatını yakalamaktadır. Bu bağlamda
reel döviz kurunun durağan olması, bir başka deyişle istikrarlı bir şekilde uzun
dönem denge değeri etrafında dalgalanması özellikle enflasyon hedeflemesi
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yapan merkez bankaları için, bağımsız politika uygulama fırsatı vermektedir.
Analizde kırılma tarihleri incelendiğinde ise yapısal kırılmaların genelde 2008
küresel krizi merkezli meydana geldiği görülmektedir. Ayrıca ülkelerin
ekonomik entegrasyon derecesine göre 2011 yılında gerçekleşen Avrupa borç
krizi ve etkileri de yapısal kırılma tarihlerine yansımaktadır.
Bireysel test sonuçlarında sadece Türkiye’de SAGP hipotezinin geçerli
olmadığı; diğer 11 gelişmekte olan ülke ekonomisinde ise SAGP hipotezinin
geçerli olduğu sonucu elde edilmektedir. Diğer bir deyişle, Türkiye’de, reel
döviz kuruna gelen şokların, geçici olmadığı ortaya konmaktadır. Türkiye’de
SAGP hipotezinin geçersiz olması, uygulanacak istikrar politikalarının
iktisadi faaliyetler üzerinde etkinsiz olabileceğini göstermektedir. Dolayısıyla
döviz kuru şoklarının geçici olmaması, politika yapıcıların döviz arzını artırıcı
politikalara acilen odaklanması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Türkiye’nin
ihracatı büyük ölçüde ithal ara malı-yatırım malına dayalı bir özellik
göstermektedir. Dolayısıyla, TL’nin değer kaybetmesi bir yandan ihraç
mallarının fiyatını düşürücü etki yaparken, diğer yandan da ithal ara malı ve
petrol fiyatlarını artırarak ihraç ürünlerinin de fiyatını yükseltici etki
oluşturabilmektedir. Dolayısıyla kur istikrarı, Türkiye için büyük öneme
sahiptir. Enflasyon ve döviz kuru ilişkisini inceleyen çalışmalarda sıklıkla
tüketici fiyat endeksi ile döviz kuru arasındaki etkileşimler araştırılmaktadır.
Ancak, özellikle Türkiye gibi ara malı, yatırım malı ithalatçısı olan ülkelerde
üretici fiyat endeksi ile döviz kurları arasında daha sıkı bir ilişkinin olduğu
yapılan ampirik
analizlerde ortaya
konmaktadır.
Döviz kuru
dalgalanmalarının özellikle 2013 yılı sonrası ülke ekonomisinde ihracatın
artırılması için önemli beklentilerin oluştuğu dönemi de beraberinde
getirmiştir. Ancak Türkiye’de yüksek kur ile ihracat artışının ciddi bir
korelasyona sahip olmadığı görülmektedir. Çünkü, özellikle ihracatın yaklaşık
%50’sinin Avrupa ülkelerine yapıldığı ve söz konusu ülkelerle daha çok uzun
dönemli anlaşmaların olduğu göz önüne alındığında üretim hacminin artan
talebe eşlik edememesi gibi durumlar ortaya çıkmaktadır. Böylece kur
artışlarına ihracatın eşlik etmesi zorlaşmaktadır. Diğer yandan, 2008 küresel
krizi sonrası Türkiye’nin ihracat yaptığı ülkelerin gelirinde meydana gelen
düşüşlerde ihracatın istenilen oranda artmamasının sebeplerindendir.
Türkiye’de kur artışları ihracat artışından çok ithalatın düşmesiyle
sonuçlanmaktadır. Bu durum ise ithalatının yaklaşık %85’inin hammadde, ara
malı, yatırım malı olduğu Türkiye’de üretim hacminin daralması, istihdamın
düşmesi gibi olumsuz ekonomik koşulları beraberinde getirebilmektedir.
Dolayısıyla Türkiye’de döviz kurunun yüksek seyri, ekonomiye olumlu
şekilde yansımamakta ve bu durum özellikle dalgalanmaların yüksek
seyrettiği 2013 yılı sonrasında belirsizlik ortamını desteklemektedir.
Belirsizlik ortamına, birtakım manipülasyonların eşlik etmesiyle sorunlar daha
da derinleşebilmektedir. Paneli oluşturan ülkelerde, birçok ampirik kanıt
üretici fiyat endeksinin, tüketici fiyat endeksinin nedeni olduğunu ortaya
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koymaktadır. Dolayısıyla, tedrici olarak kur artışları önce üretici fiyatlarına
sonrasında ise tüketici fiyatlarına yansımaktadır. Aralarında Türkiye’nin de
bulunduğu 12 gelişmekte olan ülke ekonomisinde kur istikrarını bozucu
etkiye sahip olan özellikle yüksek ülke risk primleri gibi sebepler hem
finansal piyasaların işleyişine hem reel sektörün olumsuz etkilenmesine sebep
olmaktadır. Dolayısıyla yapılan iktisadi faaliyetlerde ek maliyetlerin
oluşmasını sağlayan bu gelişmelerin, ortadan kaldırılması önemli hale
gelmektedir.
Enflasyon ve döviz kuru arasındaki ilişkinin satın alma gücü paritesi
hipotezi kapsamında incelenmesinin ardından, enflasyon oranı ile reel döviz
kuru arasındaki nedensellik ilişkisini tespit etmek amacıyla, Emirmahmutoğlu
ve Köse (2011) tarafından önerilen güncel panel nedensellik testinden
faydalanılmıştır. Bulgular, panel geneli için her iki yönlü de (hem
enflasyondan reel döviz kuruna hem de reel döviz kurundan enflasyona
doğru) nedensellik ilişkisinin mevcut olmadığını göstermektedir. Ülke
bazında bireysel sonuçlar incelendiğinde değişkenler arasında nedensellik
ilişkisinin varlığına ulaşılmaktadır. Ülke bazında değerlendirildiğinde Şili’de
%10 anlamlılık seviyesinde reel kurdan, enflasyona doğru nedensellik
ilişkisinin varlığı elde edilmektedir. Diğer yandan, Türkiye, Çin ve Güney
Afrika’da %5 anlamlılık seviyesinde reel döviz kurundan enflasyona doğru;
%10 anlamlılık seviyesinde ise Brezilya’da reel döviz kurundan enflasyona
doğru tek yönlü nedensellik ilişkisinin olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlar,
söz konusu beş ülkede (Şili, Türkiye, Çin, Güney Afrika ve Brezilya) döviz
kuru değişimlerinin, enflasyonun nedeni olduğunu göstermekte ve kur
artışlarının enflasyon üzerinde negatif etkiler bıraktığını ortaya koymaktadır.
Son dönemde Çin üzerinde, yuanı devalüe etmemesi yönünde baskıların
olduğu bilinmektedir. Çin, yüksek nüfusu nedeniyle yüksek ihracat yapma
zorunluluğu bulunan ülke konumundadır. 2020 yılı verileri dikkate
alındığında yaklaşık 2 trilyon dolar ithalat ve 2.5 trilyon dolar ihracat yaptığı
tespit edilmiştir. Dolayısıyla, Çin yuanının değerli olması ihracata negatif etki
yaratacağı düşüncesiyle Çin hükümeti kurun yüksek olmasına aldırmamakta
ve enflasyon pahasına (%5-6 civarında) kurun yüksek olmasını tercih
etmektedir. Morgan Stanley’in 2013 yılının Ağustos ayında yayınlanan
ekonomi raporunda bahsettiği kırılgan beşli ülkeler arasında yer alan Türkiye
ve Brezilya’da ise nedensellik ilişkisinin kurdan enflasyona doğru olması,
beklenen bir durum olarak görülmektedir. Söz konusu ülkelerin, yüksek dış
finansman ihtiyacı ve ihracatın ithalata bağımlı olduğu göz önüne alındığında
kur değişimlerinin enflasyonun nedeni olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır.
Türkiye için döviz kuru ile enflasyon arasındaki yansıma ilişkilerini inceleyen
çalışmalarda sıklıkla döviz kurundan, enflasyona yansıma etkisinin
varlığından söz edilmektedir. Bu etkinin öncelikle kurdan üretici fiyatlarına,
sonrasında ise tüketici fiyatlarına doğru olduğu ortaya konmaktadır.
Gelişmekte olan ülke konumunda bulunan Türkiye’de hem faiz oranından
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enflasyona doğru hem de döviz kurundan enflasyona doğru nedensellik
ilişkisinin olduğu sonucu elde edilmiştir. Bu sonuç, Türkiye’de enflasyon
ataletinin nedenlerine ilişkinde önemli ipuçları vermektedir. Türkiye’de 2000
Kasım ve 2001 Şubat bankacılık krizlerinden sonra, yapılan reformlarla örtük
enflasyon hedefinde başarılı sonuçlar alınmıştır. Mali disiplininde büyük
ölçüde sağlandığı Türkiye’de, 2010 sonrasında özel sektörün artan borcu
dikkat çekmektedir. Söz konusu borçluluğun daha çok döviz cinsinden olması
kur değişimlerinden önemli ölçüde etkilenen şirketlerin ortaya çıkmasına
sebep olmaktadır. Döviz cinsinden artan borç yükünün fazla olması, özellikle
2013 yılı sonrasında yüksek oynaklık sergileyen ve artış trendinde seyreden
döviz kurları, belirsizlik ortamını artırmıştır. Türkiye’de belirsizlik ile birlikte
gelişen birtakım toplumsal olaylar güven sorununu ortaya çıkarmıştır. 2018
yılı Ağustos ayında meydana gelen Rahip Brunson krizinin ardından Eylül
ayında tüfe bazlı reel efektif döviz kurunun 62,56 seviyesine gerilediği
görülmüştür. Sonrasında dönemin ABD başkanı D. Trump tarafından sosyal
medyada yapılan açıklamalar ile Türkiye ekonomisine karşı negatif anlamda
bazı adımların atıldığı ifade edilmiştir. Diğer yandan uluslararası kredi
derecelendirme kuruluşları tarafından Türkiye için negatif yönde not
güncellemeleri, Türkiye’deki yatırım ortamını olumsuz yönde etkilemiştir.
2019 yılı itibariyle kısmen toparlanan ve 77.60 seviyelerine yükselen reel
döviz kuru ile TL’nin aşırı değersiz olma durumu devam etmiştir. Diğer
yandan nominal döviz kuru sürekli olarak artmaya devam etmiştir. 2006
yılından sonra açık enflasyon hedeflemesi yapan TCMB, genel olarak
enflasyon hedefini gerçekleştirememiştir. TCMB raporları incelendiğinde
sıklıkla, döviz kurunun enflasyona yansıma etkisinden söz edildiği
görülmektedir. Bu çalışmada elde edilen faiz ve döviz kurunun enflasyonun
nedeni olduğu bulgusu, hem faiz aracının hem de döviz kurlarının kontrolünü
sağlamanın enflasyon hedefine ulaşmada etkin rol oynayacağını ortaya
koymaktadır. Özellikle özel sektör borçluluğunun arttığı Türkiye
ekonomisinde, finansman maliyetlerinden çok kurun yükselmesinden
kaynaklanan maliyetin varlığı dikkat çekmektedir. Dolayısıyla, kur
oynaklığının giderilmesi Türkiye ekonomisi açısından öncelikli olarak
görülmelidir. Bunu sağlamak için birtakım yapısal reformlara ihtiyaç
duyulmaktadır. Ancak yapısal reformlardan önce, bölgede siyasi ve sosyal
olayların engellenmesi başlıca amaçlardan arasında yer almalıdır. Öyle ki
2008 küresel krizi sonrası toparlanmaya başlayan Türkiye ekonomisinde,
2013 yılı sonrası gelişen siyasi ve toplumsal olaylar neticesinde önemli
ekonomik olumsuzluklar meydana gelmiştir. İstikrarsız bir ülke görünümünün
ortaya çıkmasıyla başta dış yatımlar olmak üzere birçok ekonomik aktivitede
olumsuz gelişmeler meydana gelmiştir. Siyasi ve toplumsal birlikteliğin
sağlanması ve birtakım yapısal reformların hayata geçirilmesi ile Ekim 2020
itibariyle 60.66 ile tarihi dibi gören reel kurun ifade ettiği gibi TL’nin olması
gerekenden %40 daha değersiz olmayacağı düşünülmektedir. Bu durumun
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aşılabilmesi için, iktisadi önlemlerin yanında sosyal, siyasi ve hukuki
alanlarda
yapısal
reformların
yapılmasının
gerekli
olduğu
değerlendirilmektedir.
Satın alma gücü paritesi hipotezinin seçilmiş gelişmiş ülkeler için
yapılan analiz bulguları hipotezin geçerliliğini göstermiştir. Panel bulguları,
ilgili dönemde (2002:Ç1-2019:Ç2) söz konusu ülke grubunda reel döviz kuru
serisinin durağan olduğunu göstermektedir. Diğer bir deyişle, seçilmiş
gelişmiş ülke ekonomilerinde reel döviz kuru serisi birim kök sürece sahip
değildir. Bu sonuç PANKPSS testinde hem sabitli modelde hem sabitli ve
trendli modelde aynı şekilde gerçekleşmekte ve ilgili ülke grubunda SAGP
hipotezinin geçerli olduğu anlaşılmaktadır. PANKPSS testinin bireysel
sonuçları incelendiğinde ise kırılma tarihlerinin genelde 2008 küresel krizi
merkezli meydana geldiği görülmektedir. Ayrıca ülkelerin ekonomik
entegrasyon derecesine göre 2011 yılında gerçekleşen avrupa borç krizi de
yapısal kırılma tarihlerine yansımaktadır. Bireysel test sonuçlarında hem
sabitli modelde hem sabitli ve trendli modelde analize konu olan tüm
ülkelerde SAGP hipotezinin geçerli olduğu görülmektedir. Panel genelinde
SAGP hipotezinin geçerli olması, paneli oluşturan ülkelerin reel döviz kuru
serisine gelen şokların geçici olduğu ve aynı para cinsinden ifade edilen
uluslararası ticari mal fiyatlarının aynı olması anlamına gelmektedir. Böylece
para politikası otoriteleri karar alırken SAGP hipotezinin geçerliliği üzerinden
dış ticaret stratejilerini belirleyebilecek, döviz kurunun optimum düzeyine
karar vererek ulusal paranın değerini de muhafaza edecek şekilde para
politikaları uygulayabileceklerdir. Bu bağlamda reel döviz kurunun durağan
olması, bir başka deyişle istikrarlı bir şekilde uzun dönem denge değeri
etrafında dalgalanması özellikle enflasyon hedeflemesi yapan merkez
bankaları için, bağımsız bir politika uygulama fırsatı vermektedir.
Seçilmiş gelişmiş ülkeler için yapılan nedensellik analizi sonuçları ise,
panel geneli için her iki yönlü de (hem enflasyondan reel döviz kuruna hem
de reel döviz kurundan enflasyona doğru) nedensellik ilişkisinin var
olmadığını göstermektedir. Ülke bazında bireysel sonuçlar incelendiğinde
Norveç ve İsveç’te enflasyon oranının, reel döviz kurunun nedeni olduğu elde
edilirken; ABD ve İzlanda’da ise reel döviz kurundan enflasyon oranına doğru
tek yönlü nedensellik ilişkisinin varlığına rastlanmaktadır. Reel kurda
meydana gelen değişmelerin, enflasyonun nedeni olduğu görülen ABD’nin,
son dönemde ticaret savaşları ile dünya gündeminde yer alması daha anlamlı
hale gelmektedir. ABD’nin 45. Başkanı D. Trump tarafından başta Çin ve
diğer dış ticaret açığı verilen ülkeler başta olmak üzere başlatılan ticaret
savaşları, dünyada önemli ekonomik ve siyasi sonuçlara sebep olma
eğilimindedir. Dış ticarette korumacılık uygulamaları, dünya ticaret hacmi
üzerinde olumsuz etkilere sebep olmaktadır. Bu uygulamaların özünde
ABD’nin dış ticaret açığı ve kur değeri yer almaktadır. ABD dolarının
değerinin (daha çok dolar endeksi ile ilişkilendirilir) yüksek olması, ABD’nin
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dış ticaretinde negatif etkiye sebep olmaktadır. 2000’li yılların başında 120
civarında olan dolar endeksinin, 2008 krizi yıllarında 72 dolaylarında olduğu
görülmektedir. Dolar endeksinin 2020 yılı Aralık ayı itibariyle 93 ile düşük
değerli olmayı sürdürdüğü görülmektedir. Özellikle 2008 küresel krizinden
sonra başta ABD, Japonya ve birçok AB ülkesinin, enflasyon oranını
istedikleri seviyeye çıkaramadıkları görülmektedir. Bu durumu aşmak için,
para ve maliye politikalarında önemli değişimlere giden bu ülkeler, faiz
oranlarını %0 civarında tutmaktadır. Adı geçen ülkeler kur politikalarında da
değişikliklere giderek, dış ticaret açığını azaltmaya yönelik politikalar
izledikleri görülmektedir. Nedensellik analizi sonucu bulguları ile reel döviz
kurunun, enflasyonun nedeni olan ülkelerde, fiyat istikrarının sağlanması için
kur politikalarının yeniden düzenlenmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
Küreselleşmenin artmasıyla uluslararası piyasalarda döviz kurlarının
davranışı finansal büyüklüklerin izlenebilmesi açısından stratejik bir önem
kazanmıştır. Bu çerçevede, döviz piyasasındaki etkinliğin göstergelerinden
biri olan faiz paritesinin geçerliliği, uluslararası yatırımlar ve diğer finansal
kararları yönlendirmede önemli rol oynamaktadır. Güvencesiz faiz paritesi
hipotezi, faiz oranları farkı ile döviz kurları arasında arbitraj koşullarında nasıl
bir bağın oluştuğu sorusuna teorik dayanak sağlamaktadır. Bu bağlamda,
güvencesiz faiz paritesi, döviz kurları ile faiz oranı farkları arasındaki ilişkiyi
analiz eden çalışmalarda sıklıkla kullanılan modellerden biri olarak iktisat
literatüründe yer almaktadır. Sermaye hareketlerinin önündeki kısıtların en
aza indiği küreselleşme sürecinde uluslararası piyasalarda faiz oranlarının ve
döviz kurlarının davranışları ekonomik karar birimleri için önemli hale
gelmektedir. Yaklaşık son 40 yıldır giderek artan payı ile finansal piyasalar,
ülke ekonomileri için stratejik öneme sahiptir. Bu çerçevede, finansal
piyasaların etkinliğinin anlaşılması için güvencesiz faiz paritesi hipotezinin
geçerliliği para otoriteleri açısından önem kazanmıştır. Seçilmiş gelişmekte
olan ülke ekonomilerine yönelik olarak, küreselleşmenin ağırlığının giderek
arttığı 2002:Ç1-2019:Ç2 dönemi çeyreklik verileri ile yapılan faiz paritesi
hipotezi analizi, döviz kurları ile faiz oranları arasında uzun dönemli ilişkinin
varlığını ortaya koymuştur. Westerlund ve Edgerton (2008) tarafından
önerilen yapısal kırılmalı eşbütünleşme testi bulguları sonucunda, güvencesiz
faiz oranı paritesinin geçerliliği, ABD karşısındaki pozitif faiz oranı
farklılığının, gelecekteki döviz kuru beklentisi ile birlikte hareket ettiğini
ortaya koymuştur. Panel geneli için eşbütünleşme katsayısı tahminci sonuçları
incelendiğinde, faiz oranı farklılığının katsayısının -0.024 olarak gerçekleştiği
görülmektedir. Eğim katsayısının negatif çıkması, güvencesiz faiz paritesinin
varsayımının aksine nominal faiz oranı yüksek olan gelişmekte olan ülkelerin
para birimlerinin dolar karşısında değer kazanabileceği anlamına gelmektedir.
Dolayısıyla, uluslararası yatırımcıların ABD finans piyasalarından
borçlanarak elde edecekleri fonları seçilmiş gelişmekte olan ülke finans
piyasalarında değerlendirmeleri durumunda önemli oranda getiri elde

161 | E N F L A S Y O N , F A İ Z V E D Ö V İ Z K U R U İ L İ Ş K İ S İ :
SEÇİLMİŞ GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ÖRNEĞİ

edebilecekleri sonucuna ulaşılmaktadır. Bu getirinin ise iki temel kaynağı
bulunmaktadır. Bu kaynaklardan birincisini ilgili gelişmekte olan ülkelerin
ABD ekonomisine göre daha yüksek nominal faiz oranları sunmaları
oluştururken ikincisini ise ilgili ülke yerel para birimlerinin dolar karşısında
değer kazanması oluşturmaktadır. Bu durumun başlıca sebeplerini; döviz
kurlarının gelecekte oluşacak değerinin cari dönem itibariyle bilinememesi
durumunu ifade eden döviz kuru riski, finansal varlıkların alım satımı
arasında meydana gelebilecek işlem maliyetlerinin varlığı, ülkeler arasında
uygulanan vergi politikalarındaki farklılıklar, davranışsal finans kapsamında
yatırımcı davranışlarının rasyonel bekletiler hipotezine uymaması, söz konusu
ülke ekonomilerinin finansal liberalizasyon düzeyinin yeterli olmaması,
hükümetlerin sermaye hareketleri üzerinde yapmayı planladıkları
düzenlemeleri ifade eden hükümet kontrolleri, ülkelerin rejimlerinde
yaşanabilecek değişikliklerin ortaya çıkarabileceği politik risk, yerli ve
yabancı menkul varlıklar arasındaki likidite farklılıkları, teknik aksaklıklar
nedeniyle faiz oranı ve döviz kuru verilerinin aynı zaman aralığında
derlenememesi sonucu oluşabilecek yanıltıcı kar veya zarar arbitraj olanakları
oluşturmaktadır. Son dönemde, Türkiye’de TCMB tarafından faiz artışları
yapıldığı durumlarda, döviz kurunun düşmediği aksine yükselme eğilimine
girdiği görülmektedir. Bu durum, yüksek enflasyonun sonucunda Fisher
etkisiyle artan faiz oranlarının, para arzının artmasına sebep olması ile
açıklanabilmektedir. Böylece artan para arzı ile enflasyon beklentisi artmakta
ve döviz kuru yukarı tırmanabilmektedir. Diğer taraftan, Türkiye gibi döviz
ihtiyacı olan ülkelerde, geleceğe yönelik beklentilerin olumsuz olması, döviz
rezervinin düşük olması, dış borçların yüksek seyretmesi, dış yatırımcının
kararlarında etkili olan uluslararası kuruluşların daha çok siyasi kısmen
ekonomik sebeplerle verdiği düşük kredi notları, yüksek ülke risk primi
(CDS) primi gibi sebepler dalgalanma korkusu hipotezi gereği halkı
dolarizasyona sürüklemektedir. Dolayısıyla, parite koşullarında zaman zaman
sapmalar olabilmektedir. Bu durumun önüne geçebilmek ve Türkiye’nin de
aralarında bulunduğu gelişmekte olan ülkelerin ekonomi politikalarının dış
sermayeye bağımlılığını azaltmak adına üretim hacminin artırılması, katma
değeri yüksek ürün çeşitliliğinin genişletilmesi, sosyal sermayenin artırılması,
gelişmiş ülkelere nipeten yüksek CDS gibi adımların atılması gerekmektedir.
Seçilmiş gelişmekte olan ülke ekonomilerinde, faiz oranı ve reel döviz
kuru arasındaki nedensellik ilişkileri, Emirmahmutoğlu ve Köse (2011)
tarafından önerilen panel nedensellik testi aracılığıyla incelenmiştir. Panel
geneli için herhangi bir nedensellik (hem faiz oranından reel döviz kuruna
hem de reel döviz kurundan faiz oranına doğru) ilişkisinin varlığına
ulaşılamamaktadır. Elde edilen bu bulgu ise para otoritelerinin sadece faiz
oranları ya da sadece kur kontrolü yapılarak finansal piyasaların
düzenlenemeyeceğini göstermektedir. Ülkeler için bireysel sonuçlar
incelendiğinde ise Endonezya, Güney Afrika, Türkiye ve Brezilya’da reel
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döviz kurundan, faiz oranına doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi elde
edilmiştir. Söz konusu ülkelerde, faiz oranının öngörülebilmesi için, reel
döviz kurunun belirleyici bir faktör olduğu elde edilmiştir. Dolayısıyla, ilgili
ülkelerde fiyat istikrarı, finansal istikrar ve genel anlamda makro ekonomik
istikrar için, reel döviz kuru istikrarının sağlanması önem kazanmaktadır.
Diğer ülkelerde, reel döviz kuru dışındaki diğer ekonomik ve sosyal
verilerinde faiz oranının belirlenmesinde önemli olduğu sonucuna
ulaşılmaktadır. Diğer taraftan, paneli oluşturan ülkelerde faiz oranının, reel
döviz kurunun nedeni olmadığı sonucu iktisadi olarak tek başına faiz oranının,
döviz kurlarının öngörülebilmesi için yeterli olmadığını göstermektedir. Bu
sonuç, zaman zaman siyasi, sosyal ve ekonomik açıdan gerilimler yaşayan
seçilmiş gelişmekte olan ülkeler için beklenen bir sonuç olarak görülmektedir.
Türkiye’nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan ülke grubunda, döviz
kuru değişimleri birçok nedenle ortaya çıkabilmektedir. Dolayısıyla sadece
faiz aracı ile döviz kuru değişimlerinin açıklanamayacağı düşünülmektedir.
Fiyat istikrarını önceleyen merkez bankaları için, politika aracı olarak faiz
oranı önemli olsa da, döviz kuru değişimlerini önlemek için diğer politika
(maliye politikası gibi) araçlarının da uyumlu biçimde uygulanması önem
kazanmaktadır. Türkiye özelinde ise, TCMB’nin döviz rezervlerinin güçlü
olması hem vadesi gelen döviz borçluluğunun finanse edilebilmesi hem de
ekonomik istikrarın sağlanabilmesi için önemli göstergelerdendir. 2020 yılının
ilk çeyreğinde Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 salgını
nedeniyle, tüm dünyada merkez bankaları faiz oranlarını düşürerek genişletici
para politikası uygulamasını tercih etmiştir. Böylece hem halk ucuz maliyetli
kredilere erişme imkanı bulmuş hem de genişletici maliye politikalarıyla
düşen istihdamdan doğan sorunlar minimize edilmeye çalışılmıştır. Rezerv
paraya sahip olan ülkelerde, verilen krediler ve artan emisyon nedeniyle
enflasyon baskısı olmamasına rağmen, gelişmekte olan ülkelerde hem rezerv
paraya sahip olmama hem de geçmişten gelen döviz borçları nedeniyle
ekonomik olarak zorluklar ortaya çıkmıştır. Gelişmekte olan ülkelerde
meydana gelen emisyon artışları ve düşük faizden dolayı artan kredi talebi
enflasyonda az da olsa yükselişlere sebep olmuştur. Diğer taraftan artan döviz
ihtiyacı ve verilen bazı kredilerin dolarizasyona ve ithalata sebep olması,
kurda artışlara yol açmıştır. Dolayısıyla, düşük faiz politikası Türkiye gibi
ülkelerde (enflasyon oranlarının yüksek olması sebebiyle) dolarizasyona ve
toplam talebi artırması yoluyla hem enflasyonun hem de döviz kurunun yukarı
yönlü seyir izlemesine neden olmuştur. Analiz edilen 12 seçilmiş gelişmekte
olan ülke incelendiğinde yüksek nüfusa sahip oldukları görülmektedir. Ayrıca
bu ülkelerin döviz ihtiyacının olduğu da göz önüne alındığında, ihracata
dayalı büyüme modeli de ön plana çıkmaktadır. Dolayısıyla, yüksek miktarda
ihracata sahip olmayan ya da teknoloji yoğun ihracat yapamayan gelişmekte
olan ülkelerin yüksek faiz yoluyla dış finansman çekmeye çalıştığı sonucu
elde edilmektedir. Paneli oluşturan ülkelerden biri olan Çin, 2020 yılı
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itibariyle yaklaşık 2 trilyon dolarlık ithalatına karşılık 2.5 trilyon dolar ihracat
yapmaktadır. Çin’in nüfusu göz önüne alındığında, ihracatının bu seviyelerde
kalabilmesi için yuanın düşük değerli olması büyük önem taşımaktadır.
Ayrıca, gelişmekte olan birçok ülkede ve özelde Türkiye’de ihracatın
artırılması için kurun aşırı değerli olması istenilen bir durum değildir. Ancak
Türkiye’de Ekim-2020 itibariyle 9 seviyelerini test eden dolar kuru, önce
üretici fiyatlarına sonrasında ise tüketici fiyatlarına yansıyarak enflasyonu
tetiklemektedir. Dolayısıyla, öncelikle kurdaki artış hızını düşürmek ve
sonrasında döviz kuru istikrarını sağlamak için TCMB Para Piyasası Kurulu,
Kasım-2020’de 475 baz puanlık faiz artışı gerçekleştirmiştir. Kurda bir miktar
düşüş olmasına rağmen, istenilen seviyeler henüz görülmemiştir. Türkiye’de
bazı politika yapıcıların değişmesi ile ortaya çıkan söylem değişimlerine
hükümetinde destek vermesiyle güven ortamı sağlanmaya çalışılmıştır. Kısa
vadede 8.57 seviyelerinden 7.20 seviyelerine çekilen dolar kuru, sonrasında
yine artmaya devam etmiştir. Dolayısıyla, söylem değişimlerinin somut
adımlara dönüşmesi ve güven ortamının sağlanması önem arz etmektedir.
Dalgalanma korkusu hipotezinin geçerli olduğu Türkiye’de TCMB ve
hükümet söylemlerinde birlikteliğin olması ve Türkiye’nin dış politikada
atacağı doğru adımlar ile döviz kurunun yükselişinin üstesinden gelineceği
düşünülmektedir. Kasım-2020’de faiz artırım kararı alan TCMB’ye
hükümetin yapısal reform söylemleri eklenince piyasalarda olumlu seyir
gözlenmiştir. Ancak, 19 Kasım 2020 faiz kararının ardından, düşen dolar kuru
ile birlikte Türkiye’de yurtiçi yerleşiklerin yaklaşık 1.5 milyar dolarlık döviz
tevdiat hesabının olduğu, yurt dışı yerleşiklerin ise 1 milyar dolarlık alım
yaptığı görülmektedir. Bu durum, Türkiye’de yurtiçinde zihinsel dönüşümün
önemini ortaya koymaktadır. Piyasalarda olumlu seyrin olduğu dönemlerde
yüksek hacimli dış yatırım gelmesine rağmen yurtiçinde dolarizasyonun
devam etmesi, zihinsel dönüşümün ne denli önemli olduğunu göstermektedir.
1990’lı yıllardan günümüze dek giderek artan payı ile finansal
piyasalar, ülke ekonomileri için stratejik öneme sahiptir. Bu çerçevede,
finansal piyasaların etkinliği için güvencesiz faiz paritesinin geçerliliği para
otoriteleri açısından önem kazanmıştır. Seçilmiş gelişmiş ülke verileri
aracılığıyla, Westerlund ve Edgerton (2008) tarafından önerilen yapısal
kırılmalı eşbütünleşme testi ve Emirmahmutoğlu-Köse (2011) tarafından
önerilen nedensellik testi yapılmıştır. Söz konusu eşbütünleşme testi bulguları
döviz kurları ile faiz oranları arasında uzun dönemli ilişkinin varlığını ortaya
koymuştur. Güvencesiz faiz paritesinin geçerliliği, ABD karşısındaki pozitif
faiz oranı farklılığının gelecekteki döviz kuru beklentisi ile birlikte hareket
ettiğini göstermektedir. Diğer yandan, söz konusu değişkenlerin uzun dönem
katsayıları ise heterojenliği varsayan, yatay kesit bağımlılığı altında geçerli
olan CCE yöntemiyle tahmin edilmiş ve panel geneli için eşbütünleşme
kaysayısının istatistiksel olarak anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. CCE
bulguları, faiz oranları farkının artması halinde beklenen döviz kurunun

D r . S e f a Ö Z B E K | 164

artacağını ve bu artışın hemen hemen faiz oranı farklılığı kadar
gerçekleşeceğini ortaya koymuştur. Söz konusu katsayı panel geneli için
0.895 olarak bulunmuş ve katsayının 1’e yakın olması sebebiyle net bazda
uluslararası yatırımcılar için ilave getiri imkanı ortadan kalkmıştır. Diğer bir
ifadeyle nominal faiz oranı düşük olan ülke para birimi ile borçlanılıp bu
borcun nominal faiz oranı yüksek olan ülke para birimde değerlendirilmesine
dayalı uluslararası yatırım stratejisinin (carry trade) yatırımcılara önemli bir
getiri imkanı sağlamayacağı anlaşılmaktadır. Çünkü, eğim parametresinin
pozitif ve 1’e yakın çıkması sebebiyle yatırımcıların pozitif nominal faiz oranı
farklılığından elde ettiği getiri, söz konusu ülkenin ulusal parasının değer
kaybetmesiyle dengelenmektedir. Bu sonuç, politika yapıcılar açısından
güvencesiz faiz paritesinin döviz kuru tahmin modeli olarak kullanılabileceği
anlamına gelmektedir.
12 seçilmiş gelişmiş ülke ekonomisi için reel döviz kuru ile faiz oranı
arasındaki nedensellik (Emirmahmutoğlu ve Köse (2011) nedensellik testi)
bulguları, panel geneli için herhangi bir nedensellik ilişkisinin varlığına işaret
etmemektedir. Elde edilen bu bulgu para otoritelerinin sadece faiz oranları ya
da sadece kur kontrolü yaparak finansal piyasaları düzenleyemeyeceğini
göstermektedir. Ülkeler için bireysel sonuçlar incelendiğinde; Norveç, İsveç,
Avustralya, İzlanda, ABD, Japonya, Yeni Zelanda ve Almanya’da reel döviz
kurundan, faiz oranına doğru nedensellik ilişkisi elde edilmiştir. Bireysel
nedensellik sonuçları ise para otoritelerinin sadece faiz oranları ile finansal
piyasaları düzenleyemeyeceğini ortaya koymuştur. Diğer yandan döviz
kurunun enflasyona geçişi ile Fisher etkisi aracılığıyla faiz oranı üzerinde
etkili olduğu sonucu da değerlendirilmektedir. Dolayısıyla faiz oranlarının
nedeni olan döviz kurlarının kontrolünün önemli hale geldiği anlaşılmaktadır.
Diğer yandan, faiz oranından döviz kuruna doğru nedensellik ilişkisinin elde
edildiği ülkeler ise ABD, Avustralya ve Kanada’dır. Dolayısıyla bu sonuç reel
döviz kurunun öngörülmesinde, söz konusu ülkelerde faiz oranının önemini
ortaya koymaktadır.
Toparlanacak olunursa; seçilmiş gelişmekte olan ve gelişmiş ülke
grupları için 2002:Ç1-2019:Ç2 dönemi çeyreklik verileriyle enflasyon-faiz
oranı, enflasyon-döviz kuru ve faiz oranı-döviz kuru ilişkilerinin incelendiği
bu çalışmada, Fisher etkisi hipotezi, Neo-Fisher hipotezi, satın alma gücü
paritesi hipotezi ve faiz paritesi hipotezleri ele alınmıştır. Panel sonuçları baz
alındığında Fisher etkisi hipotezinin ve satın alma gücü paritesi hipotezinin
her iki ülke grubu için geçerli olduğunu ancak güvencesiz faiz paritesi
hipotezinin sadece seçilmiş gelişmiş ülke grubunda geçerli olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Güvencesiz faiz paritesi hipotezinin geçerliliğinin sağlandığı ülke
grubunda küresel ekonomiler açısından, para piyasalarının iyi entegre olduğu
sonucu elde edilmiştir. Bu sonuç, uluslararası yatırımcılar ve para otoriteleri
açısından da güvenilir bir rehber niteliği taşımaktadır. Eşbütünleşmenin
varlığına ilişkin bulgu, aktif arbitraj hareketleri gibi döviz kurlarını otomatik
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olarak dengeye getiren ortak bir kuvvetin varlığına işaret etmektedir.
Uluslararası piyasaların iktisadi açıdan karşılıklı bağımlılığı konusunda
farkındalığı artan yatırımcılar, yabancı piyasalardaki gelişmelere tepki
vermekte ve piyasalar arasındaki sermaye hareketliliğini artırarak dünya faiz
oranlarını dengeye getirmektedir. Seçilmiş gelişmiş ülke grubunda, satın alma
gücü paritesi ve güvencesiz faiz paritesinin geçerliliği ile birlikte uluslararası
Fisher etkisi hipotezinin de geçerliliğinin otomatik olarak sağlandığı
görülmektedir. Dolayısıyla, enflasyon, faiz ve döviz kuru dengesinin ifade
edildiği uluslararası Fisher etkisi hipotezinin geçerliliği ile her üç değişken
arasındaki ilişki açıkça ortaya konmaktadır. Söz konusu hipotezlerde ülke
bazında bireysel sonuçlarda bazı farklılıklar olmasına rağmen, panel geneli
için ilgili hipotezlerin geçerliliği elde edilmiştir. Diğer yandan, seçilmiş
gelişmekte olan ülkeler için güvencesiz faiz paritesi hipotezi geçersizdir.
Güvencesiz faiz paritesinin temel varsayımı, faiz getirisi yüksek olan para
biriminin değer kaybetme eğiliminde olmasıdır. Ancak analize dahil edilen
gelişmekte olan ülkelerde bu durum gerçekleşmemekte ve pariteden sapmalar
meydana gelmektedir. Yüksek belirsizlik ortamı bu durumun temel nedenini
oluşturmaktadır. Bunun sonucunda sermaye piyasalarının etkin olmadığı ve
yatırımcılara arbitraj fırsatının ortaya çıktığı söylenebilmektedir. Uluslararası
para sitemi, küreselleşme ve sermaye hareketliliğinin özellikle gelişmekte
olan ülkelerin aleyhine bazı ekonomik, sosyal sorunlara yol açtığı gerçeğinden
hareketle birtakım güncellemelerin yapılmasının önemli olduğu
düşünülmektedir. Belirsizliğin her geçen gün arttığı ve küreselleşmeyle
birlikte iç içe girmiş olan ekonomilerin birinde ortaya çıkan belirsizliğin
diğerlerini etkilediği günümüzde, belirsizliklerin ölçülmesi adına IMF, Dünya
Belirsizlik Endeksi’ni yayınlamaktadır. Söz konusu endeks 143 ülkeyi
kapsamaktadır. 2008 küresel krizinden bu yana artış trendi gösteren bu
endeks, Avrupa Borç Krizi, Brexit süreci ve ABD-Çin ticaret savaşlarında üst
seviyelere çıkmıştır. Artan belirsizlikler finansal kırılganlıkları olan
gelişmekte olan ülke ekonomilerinde çok daha derinden hissedilmektedir.
2008 küresel krizinden sonra uluslararası para sistemi, sürdürülebilirlik
yönüyle ve rezerv para açısından sıklıkla tartışılmaktadır. Özellikle
gelişmekte olan ülkelerin olumsuz ekonomik koşullardan dolayı yüksek dış
borç ve yoksulluk ile karşılaşmaları önemli sorunlar arasında yer almaktadır.
2013 yılında FED tarafından para politikasında artan sıkılaşma eğilimleri,
gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışlarına sebep olmuştur. 2018 yılı
sonuna kadar süren bu süreçte aralarında Türkiye’nin de bulunduğu
gelişmekte olan ülkeler, başta sermaye çıkışları olmak üzere birçok ekonomik
zorlukla karşılaşmıştır. Türkiye’de 2013’ten 2018 yılı sonuna dek meydana
gelen sosyal ve siyasi birtakım gelişmelerin yanısıra FED’in sıkı para
politikası uygulamaları, döviz kıtlığı yaşayan Türkiye ve benzeri ülkelerde kur
artışlarına sebep olmuştur. Artan kur artışlarının enflasyona yansıması, artan
dış borç gibi sebepler başta ödemeler dengesi olmak üzere birçok ekonomik
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zorluğu beraberinde getirmiştir. Gelişmekte olan ülkeler, ABD ve AB ülkeleri
gibi rezerv paraya sahip olmamalarından dolayı para ve maliye politikalarında
daha ihtiyatlı olmaları gerekmektedir. Başta enflasyon kaygısı olmak üzere,
verilen kredilerin geri döndürülememesi, artan dış borç gibi nedenler
gelişmekte olan ülkelerin çok daha ihtiyatlı şekilde para ve maliye politikaları
tercihinde bulunmalarını gerektirmektedir. Enerji kaynakları, teknoloji
transferleri ve birçok katma değeri yüksek ürünlerin dolar ya da euro ile
fiyatlanması, dış finansman sorunu yaşayan gelişmekte olan ülkelerde
ödemeler dengesi krizleri başta olmak üzere çeşitli ekonomik zorluklara sebep
olabilmektedir. Son dönemde, ulusal paralar kullanılarak dış ticaret yapma
konusunda bazı ülkelerin anlaşmaya vardığı ve dünya ticaretinin yaklaşık
%25’inin bu yöntemle gerçekleştirdiği ve bu oranın artırılmaya çalışıldığı
bilinmektedir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin negatif yönde etkilendiği ve
gelişmiş ülkelerin ağırlığının hissedildiği uluslararası ekonomik kuruluşların
bazı yanlı uygulamalarının tekrar gözden geçirilmesi önemli hale gelmektedir.
Böylece ekonomik ve sosyal alanlarda meydana gelen gelişmelerden tüm
dünya ülkelerinin yararlanmasının mümkün olabileceği ve reel sektörde de
olumlu gelişmelerin yaşanacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda, finansal
piyasaların öncü göstergeleri olan enflasyon oranı, faiz oranı ve döviz kuru
ilişkilerinin ülke ekonomilerinde etkin biçimde dengede olacağı ve sonuçta
günümüzde ağırlığı giderek artan finansal piyasaların istikrarlı bir seyir
izleyeceği düşünülmektedir.
Seçilmiş gelişmekte olan ülke ekonomilerinde finansal piyasaların ve
bu piyasalardaki etkinlik derecelerinin gelişmiş ülkeler kadar başarılı olmadığı
görülmektedir. Düşük tasarruf oranlarına sahip olan bu ülkeler bir yandan
yabancı sermaye akımları ile bu açığı kapatma çabasındayken, diğer yandan
uluslararası piyasalarda oluşan küresel risk faktörlerine daha açık hale
gelmektedir. Dolayısıyla bu ülkelere yönelik yapılacak çalışmaların, risk
faktörlerini de göz önünde bulundurarak yapılması daha etkin sonuçlara
ulaşılmasını sağlayacağı düşünülmektedir. Gelişmekte olan ülkelerin, piyasa
sistemleri göz önüne alındığında, uluslararası parite koşullarının öne çıkardığı
politika önerilerini bireysel olarak çözemeyecekleri anlaşılmaktadır. Öyle ki
özelikle 2008 Küresel Finansal Krizi ardından küresel likidite bolluğunun kısa
vadeli sermaye girişlerini ve bunun sonucundaki reel kur değerlenmesini,
artan yüksek cari açıkları ve hızlı kredi genişlemesini teşvik etmesini finansal
risk olarak değerlendiren birçok gelişmekte olan ülke, mikro tabanlı
önlemlerin yanında, daha önce sıklıkla tartışılan sermaye hareketleri
kontrolünü de içeren, finansal sistemin bir bütün olarak istikrarını hedefleyen
makroihtiyati tedbirlere öncelik vermeye başlamıştır.
Son dönemde dünya para arzının kontrolsüz biçimde artması, tasarrufyatırım dengesizliğinin giderek büyümesi gelecekte ekonomik kriz olma
ihtimalini güçlendirmektedir. Yatırıma dönüşmeyen tasarrufların finansal
işlemlerden getiri elde etme çabası, dünyanın çeşitli bölgelerinde spekülatif
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balonların oluşmasına yol açmaktadır. Finansal piyasalarda yaşanan
bütünleşme, giderek balonların bölgesel olmaktan çıkıp küresel hale
gelmesine sebep olmaktadır. Sorunların ve çözümlerin küresel hale geldiği
göz önüne alındığında uluslararası ekonomik koordinasyonun sağlanması
önemli hale gelmektedir. Bu nedenle gelişmekte olan çoğu ülkenin politika
yapıcıları, küresel krizden sonra gelişmiş ülkelerin uyguladıkları politikalar
karşısında “uluslararası politika koordinasyonu” önerisinde bulunmaktadır.
Özellikle Covid-19 pandemisi ile birlikte çok daha yüksek sesle ifade edilen
yeni politika arayışlarının ekonomik sosyal boyutta yenilikler ve açılımlar
getirmesi beklenmektedir. Kontrolsüz biçimde para arzını artıran bazı
gelişmiş ülkeler enflasyonu gelişmekte olan ülkelere ihraç etmektedir. Bu
durum söz konusu ülkelerin küresel piyasalardaki rollerinin yeterince büyük
olmaması veya yetersiz olması ile açıklanabilmektedir. Dolayısıyla söz
konusu piyasa ekonomilerinin daha etkin bir role sahip olacağı, daha geniş
ölçekli bir küresel piyasa sisteminin kurulması önemli görülmektedir. Bunun
için hem piyasaların sahip oldukları dinamikleri daha etkin kullanmaları hem
de küresel piyasalara hakim gelişmiş ülkelerin bu yöndeki çabalarını
artırması, WIX korku endeksinin düşürülmesine yönelik adımların atılması
gerekmektedir. Aksi durumda gelişen piyasa ekonomilerinin, orta vadede
finansal ve ticari entegrasyon seviyelerini azaltmaları ve küresel ekonomik
sistemden uzaklaşma ihtimali güçlenmektedir.
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