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REFORMUNA YÖNELİK YAKLAŞIMLAR (*)
T .M .RYBCZYN.?KI(*)
Çev.: Yrd. Doç. Dr. Müfit AKYUZ(* *)
Uluslararası para sistemi son zamanlarda sürekli bir değişim içinde;
daha istikrarlı döviz kurları için yeni anlaşmaların yapı.iması çalışmaları sürdürülüyor; bütün bunlardan beklenen, kuşkusuz, dünya üretim ve ticaretinin daha yüksek düzeylerde gerçekleştirilme~ini sağlamak. Bu yöndeki
çabalar da son zamanlarda artmış bulunuyor. Uçlü Para Anlaşması'nın ellinci yıldönümü bu açıdan ilginç bir köşe oluşturuyor. Anılan anlaşma, daha doğrusu para politikasına ilişkin deklarasyon; ABD, Fransa ve Almanya
arasında 1936 Eylülünde imzanlanmıştı; iktisat politikasında bir aşamayı
.simgeliyor ve imzaladığı tafihten altı yıl sonra ortaya çıkacak olan ekonomik sorunları ve bunlardan doğan sürtüşmelerin giderilmesine yönelik ônlemleri kapsıyordu. Paralardaki istikrarsızlık, Frank'ın devalüasyonuna yol
açan gelişmeler,nihayet Altın Bloku'nun parçalanması deklarasyonla ilgili
olarak ortaya çıkan tam bir hayal kırıklığı idi. Bütün bu olaylar sonucunda
önemli bir şeyin eksikliği duyuldu: "uluslararası döviz sisteminde gerekli
dengeler hemen sağlanmalıydı; parasal faliyetlerin sisteme zarar vermesi
kesinlikle önlenmeliydi; uluslararası ekonomik ilişkileri iyileştirecek önlemler
hemen alınmalı, alınanlara destek olunmalıydı". Günümüzdeki durum çeşitli bakımlardan ·elli yıl önceki duruma benziyor; bugün de uluslararası ekonomik düzenlemelerle uluslararası para sistemi yetkinleştirilmeye çalışılıyor;
şu farkla ki, günümüzde alınan önlemler elli yıl öncekileri göre daha etkin,
daha kapsamlı.
Birkaç yıl sonra yapılabileceğini öngörebileceğimiz yeni anlaşmalar,
uluslararası para sisteminin ne gibi fonksiyonları yerine getirdiğine, siste..
mi işleten güçler arasındaki karşılıklı ilişkilerin iyice anlaşılıp anlaşılamadı
ğına bağlı olacaktır. Bu ilişkiler içinde de, o güçlere şekil veren diğer güçler
ile, başta büyük ülkeler olmak üzere, sistemin işleyişine dahil olan ve işle
yiş biçiminden şu veya bu ölçüde etkilenen, çıkarları olan diğer çeşitli katı
lımlar önem kazanmaktadır.
Bu yazı, konuya ilişkin olarak günümüzdeki tartışmaya kimi küçük değinmeler biçiminde katkılarda bulunmayı amaçlıyor. Bu amacı gerçekleş
tirmek için; ilkin,günümüzdeki · düzenlemelerin zayıflığı açıklanmaya
çalışılacak, daha sonra istikrarlı btr yapının ne şekilde olması gerektiği özetlenerek sabit ve yarı sabit döviz· kuru sistemleri kısaca tasvir edilecektir.
Üçüncü olarak, oldukça yoğunlaştırılmış ve kuşbaşı bir biçimde uluslararası para sisteminin gelişimi sergilenecektir. Son olarak da konuya ilişkin
( *) Rybczynski, Tad M., "The Approaches Towards the Reform of the lnternational

Monetary System", National Westminster Bank Quarterly Review, February 1987,
pp. 2-11.
(* *) Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü
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bir bütün halinde verilmeye

Gün ümü zdek i Düze nlem eleri n

çalışılacaktır.

zayıfhklar1

Herhangi bir uluslararası parasal düzenleme,
genellikle, sıralayacağı
dört temel ölçüte göre değerlendirilir: Ayarlama
sorunu, likidite sorunu, güven sorunu ve sistemin en önemli daya
nak noktasın!n iç özelliğin
den kaynaklanan (yaygın jargonu kullanırsa
k) N-1 sorunu. Günümüzdeki
sistem merkezi öneme sahip üç paraya dayan
maktadır: ABD' doları, Yen
ve Alman Markı. Hep söylendiği gibi,şimdiki
sistem tam bir sistemsizliktir
aslında. Dolayısıyla "oyu nun kurall
arı "da bulunmaktadır.
·
· Bu dört temel sorunun ne şekilde çözümJen
ebileceklerine ilişkin oyun
kurallarını belirleyen açık, anlaşılabili
r, herkesçe kabul edilebilir genel
kurallar bulunmamaktadır. Bunun sonucunda
da dünya üretimi, ticareti ve
istihdamının ne şekilde arttırılacağ
ı; düny a enflasyonunun azaltılmas
ının
nasıl gerçekleştirileceği, sürece katıl
an bütün tarafların bütün bunlardan
ne biçimde yararlanacakları konusunda tam
bir belirsizlik durumu vardır .
. Sorunların sürece katılan tarafların daha kötü
duruma düşm~siyle sonuçlanacak ,bir biçimde çözüleceği konusunda da
bir işaret bulunmamaktadır.
Paraların dış değerlerinin ya da bunla
rı destekleyecek politika karmasının ne şekilde olacağına ilişkin
de şimdilik oyunun kuralları saptanmış
değildir. Dünya likidite arzını yöne
ten açık ya da gizli her hangi bir kural
bulunmamaktadır; daha önce de beJirt
ildiği gibi, üç merkezi öneme sahip
para var; para arzının hangi para ya da para
lara, hangi mal ya da mallara
bağlanacağına veya bağlantılandırı
lacağına ilişkin kurallar saptanmış
değildir. Başka bir ifadeyle, şimdilik
dünya enflasyonunu, sistemin yönetici
ya da yöneticilerinin yükümlülüklerini, görevlerin
i; para ya d_a paraların dış
değerlerini ve mekanizmanın düzg
ün ve aksamasız bir biçimde işlemesini
sağlayacak politika ya da politika karma
larının ne şekilde olacağını belirleyecek olan sistemin temel taşı bilinmiyor. Döviz
kuru, bütçe açığının büyüklüğü, ya da politika karması gibi
konularda politika rehberi de bulunmadığından, konuya ilişkin güven duyg
usu kolaylıkla değişebilir; sık sık değişmektedir de. Böyle olunca da döviz
kurlarında ani, hiç beklenmedik hızla
hemen herşeyden etkilenebilen değişiklikler
olabilmekte, belirsizlik koşul
ları gündeme gelmekte, böylelikle
de yatırımlar olumsuz yönde etkilenerek olan ekonomik büyümeye olmaktadır.
mız şu

Yönetilmiş Dövi z Kurla n Örneği
Yaklaşık son onbeş yıldan beri dalga
lı döviz kuru uygulamaları şöyle
yada böyle sürdürülürken, günümüzdeki düze
nlemelerin zayıf noktaları her
geçen gün daha iyi anlaşılmaya başlandıkça,
yönetilmiş döviz kurları mo~
deli giderek artan destek bulmaya başladı. Yönet
ilmiş döviz kurları modeli
için. destek görüyor? Modeli destekleyenlerin
dayanakları özetle şunlar:
ilk olarak, yönetilmiş döviz kurları, zorun
lu olarak dOnya ekono-
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misinin altyapısının ayrılmaz bir parçasıdır ve bu uygulama belirsizlik ko-

-

şullarını nispeten ortadan kaldırarak dünya kaynaklarının daha etkin bir biçimde kullanılmalarını sağlar; dünya üretim ve ticaretinin gelişmesine yardım eder.

İkinci olarak, yönetilmiş döviz kurları modeli, "oyunun kurallarını" saptayarak, adeta görünmez bir el gibi, politikaları saptayanları bir tür dış disiplin içinde tutarak, sisteme bütün katılanların yararlanacakları şekilde davranmaya zorlar. Bu "oyunun kuralları" sayesinde de her türlü kaynak, hiçbir kuralın bulunmadığı bir ortama göre çok daha etkin olarak kullanılması
sonucunu doğurur. Bu saptama, ekonomik sistemin işleyişi ve yarınki yetersi.zliklerinin ortaya çıkaracağı koşullarda özellikle doğrudur. ...
Son olarak, yönetilmiş döviz kurları rejimi, temel bekleyişlere esaslı
destekler sağlayacak, döviz kurlarının "satınalma gücü paritesi", tasarruflar
ve yatırımlar, nisbi gerçek büyüme oranları vb. unsurların ne büyüklükte
olacaklarını belirleyen temel faktörlerle uyumlu olabilecek düzeylere yakın
yerlerde oluşmasını sağlar.
·

Sabit ve Varı-Sabit Kur Rejimleri
Yönetilmiş döviz kurları sisteminin çekiciliği, beş tip döviz kuru rejiminden hangisinin, ya da sabit veya dalgalı kur rejimleri arasında yer alan
önerilerden hangisinin şu anda geçerli olan koşullar altında işlerliklerini sürdürebileceğini ve hangisinin siyasal olarak kabul edilebilir bulunabileceği
sorusunu gündeme getirmektedir. Bu beş sabit döviz kuru sistemi şunları
kapsamaktadır:

Bir: Mal standardı. Burada mal mevcutları ulusal para emisyonunu ve
dünya -fiyat düzeyini disipline eder ve seçilen malın nisbi fiyatını birbirleriyle bağlantılandırır (altın standardı dahil).
İki: Milli para standardı. Sistem hegemonik bir devlet tarafından yürütülür. Sözkonusu devlet ülke içi para politikasını sıkı bir biçimde denetler.
Üç: Uluslararası para standardı. Burada da dünya merkez bankası dünya para arzının artış hızından sorumludur. Sözkonusu para arzı da sözgelimi Keynes'in önerdiği BANCOR gibi uluslararası düzeyde herkesçe kabul edilebilecek bir para biriminden oluşur.,
.
Dört: Uyguladıkıarı para politikası hedefine göre paraları alışveriş veya rezerv para olarak kullanılan büyük üç ya da dört ülkenin aralarında yaptıkları bir anlaşmayla, para politikalarında belirli bir hedere yöneldikleri, döviz
kurunun belirlenmesinde ilgili ülkenin toplam para arzındaki artış hedefinin daima dikkate alındığı düzenteme.
Beş: Hakim ülkenin para arzındaki (piyelim M1) büyümenin belirleyici olduğu uluslararası sistem. Bu sistemde sözkonusu para arzı öteki belli
başlı ülkelerinki ile birlikte belirlenir.
Bu sabit döviz kuru rejim.i tiplerine ek olarak, sabitten dalgalanan döviz kuruna kadar geniş bir yelpaze içinde yer alan çok sayıda düzenleme
vardır. Aslında bunların tümü yarı-kontrollü döviz kuru rejimleridirler.
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Tarihsel Gelişim

Günümüz uluslararası para sorunlarını daha iyi kavrayabilmek için yaklaşık yüzelli yıllık serüveni kuşbakışı da olsa gözden geçirmek yararlı olacaktır.
Başından

beri dünyada iki tip düzenleme görüldü; hakim bir ülke tara-

fından yönetilen bir mal (daha doğrusu altın veya altınla desteklenen) standardı ve dalgalı kur sistemi. Sistem başlangıçta tamamen denetiriısizdi; ancak daha sonra sadece denetim amacıyla kurlara müdahalede bu!unulmaya
başlanıldı. Hegemonik devlet tarafından yönetilen altın-esasına dayanan
sabit döviz kuru sistemi. Birinci Dünya Savaşına kadar yaklaşık yetryıişbeş
yıllık bir süreyi kapsar. ikinci Dünya Savaşı'na kadar olan yıllarda lngiltere'nin yönet.iminde altınla-desteklenen Sterlin Standardı uygulandı. Son savaşı izleyen yaklaşık çeyr~k yüzyıllık sürede de dünyada altınla-desteklenen
Dolar Standardı hakimdi. ikinci Dünya Savaşı'ndan itibaren hakim güç ABD
idi ve bütün bir Bretton Woods sisteminin yönetiminden sorumluydu.
Dalgalı döviz kuru dönemleri, altınla-desteklenen Sterlin Standardının
yeniden yürüdüğe sokulduğu 1925-31 yılları arsında kalan dönem hariç,
iki dünya savası arasındaki yılları ve Bretton Woods sisteminin cöküsünden sonraki onaıtı yıllık süreyi kapsar. iık dönem 1936 yılındaki ü'çıü Para
Anlaşmasına kadar olan beş yıllık dönemi içerir; bunu izleyen üç yıl ise ad
hoc müdahale dönemidir. Bretton Woods sisteminin bırakılmasından sonraya rastlayan ikinci dalgalı döviz kuru dönemi de kendi içinde döneme
ayrılabilir: Birincisi çok kısa sürmüş olan "karmakarışık şekilde (chaotically)
dalgalanan döviz kuru" dönemidir. Bu dönemi de ana çizgileri sürekli ve
düzensiz bir biçimde değişen ve gittikçe artan her müdahale dönemi
izlemiştir--Plaza Anlaşması ve Amerika/Japonya Uzlaşması bu yöndeki ge· lismelerin en son iki adımı olarak düsünülebilir.
, Hegemonik olarak yönetilen iki uzun dönemin varlığından sözedebiliriz. Bunlardan mal-esasına dayalı olan dü~enlemeler yaklaşık yüzyıl sürdü .. Bu dönem iki şeyi ortaya koyuyordu: Once, ekonomik ve siyasal güç
dengesini; sonra da hegemonik güçlerin sistemin işleyişine hakim olma
isteklerini. Bu, altının fiyatını belirli bir düzeyde tutmayı hedefleyen para
politikasını ve buna uyum gösterecek maliye politikalalrını içeren karma politikaların taraflarca başarılı bir şekilde benimsenmeleri anlamına geliyordu. Böylelikle, anıfan dönemlerde hegemonik güçler nispeten istikrarlı bir
fiyat yapısının nimetlerinden yararlanıyorlar ve ülke dışına ihraç edebilecekleri tasarruf fazlaları elde edebiliyorlardı.
Bu iki dalgalı döviz kuru dönemi, dünya ekonomik güç dengelerinde
görülen köklü değişiklikler, büyük dış şoklar ve sermayenin büyük ölçüde
artan hareketliliği ile yakından ilgilidir. Bunlara, istihdamı geliştirmek amacına yönelik olarak, iktisat politikalarının bağımsız olarak belirlenmesi ve
uygulanması yönünde şiddeti her geçen gün artan eğilimleri de eklemek
gerekir. Anılan".iki dönemin bir başka önemli özelliği ise, yönetilmiş döviz
kurları döneminden hemen önceki yıllarda bulunan merkezi .eğilimli düzen-
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lemelerin, yerlerini para veya ticaret blokları biçiminde gerçekleşen ve birkaç hakim ülkenin denetiminde işleyen bölgesel düzenlemelere bırakma
saydı. Hep sözü edilen hakim güçler; iki dünya savaşı arasında kalan dönemde ABD,İngiltere, Fransa ve Japonya; günümüzde de ABD, B.Almanya ve Japonya'dır. Dalgalı döviz kurları uygulamalarının yaygınlaşması ve
ortaya karmaşık sorunların çıkmasıyla bu ülkeler daha istikrarlı bir yapının
kurulması çabalarına girişmişlerdir.

Günümüz deki Durum
Günumüzde alışveriş ve rezerv amaçlarıyla üç temel para kullanılmak
tadır. Bunların yanında, bir kısmı bu temel paralardan birine bağlıdır. Bir
kısmı da bu paralardan birinin içinde ağırlıkla yer aldığı sepet uygulaması
na dahildir. Bunlardan başka, bağımsız olarak "yönetildiği" ileri sürülebilecek olan yirmi bir tane Para mevcuttur. Sözü edilen üç para Dolar, Alman
Markı (ki Avrupa Para Sistemi-APS-iÇinde önemli rolü vardır) ve birçok ülke parası sepeti içir_ıde hakim bir rol oynayan, önemli ağırlığı bulunan Yen ..
Bunlara ek olarak, lsviçre Frangı gibi, Sterlin ve Fransız Frankı da bazı paralar için ayar ölçüsü görevini yerine getirmektedirler.Sterlin, İngiltere'nin
APS'ne üye olmasına rağmen, Avrupa Döviz Kuru Mekanizmasına dahil
değildir ve bu paranın dış · değeri.ad hoc bazda belirlenir. Sterlin, ayrıca
az sayıdaki ülke parası için ayar ölçüsü olmasını") yanında, alışveriş ve rezerv para rolünü de oynayabilmektedir. Aynı şeyi lsviçre Frankı için de söyleyebiliriz.
Uluslararası para düzenlemelerinin niteliğini değiştirebilecek üç önemli
faktör vardır. Bunlar, ekonomik güç dengelerinde ortaya çıkabilecek önemli .
bir değişiklik; sermayenin hareketliliğinde meydana gelebilecek önemli bir
artış ve tek tek ülkelerin olabildiğince özerk bir biçimde davranma isteklerinin güçlenmesidir.

Bölgesel Yaklaşım Örneği
Her şeye rağmen, daha geniş bir perspektiften bakılacak olunursa, günümüzdeki yeni olan tek unsurun ekonomik gücün yeni yapısı olduğu görülecektir.Sermayenin hareketliliğindeki artış yeni bir olay değildir. Bu artı
şın çapı daha büyük olabilir ama, ortaya çıkardığı sorunlar geçmişte karşı
laşılanlarla aynıdır. Bu söylenenler, aynı şekilde, eskiden de varolan, ama
eskisine göre farklı bir biçimde yaklaşılan özerklik arzusu için de doğrudur.
Ekonomik gücün yeniden bölüşülmesi, ABD, Avrupa ve.Japony a'da
merkezlenen üç büyük bölgesel gruplaşmanın ortaya çıkmasına yol açtı.
· Bu grupları oluşturan ülkeler dünya üretim ve ticaretinin çoğunu denetlemektedirler. Sermaye hareketlerinin çok büyük bir bölümü bunlar arasın
da gerçekleşmektedir; ancak çok küçük bir kısım gelişmekte olan bölgelere kaymaktadır. Bu ülkelerin belirledikleri politikalar, ekonomik büyümenin hangi adımlarla yürüyeceğini ve enflasyonist baskıların gücünü belirlemektedir.
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Bu durumda, yeni ekonomik blokların merkezinde yer alan esas para
ülkelerinin nasıl önce ayarlama, likidite, güven ve emisyon kazançları sorunlarının; daha sonra da bu sorunların doğmaması için "oyunun
kurallarını" ne şekilde saptayacakları sorusu ortaya çıkmaktadır. Hegemonik sistemin yeniden canlandırılamayacağı ve bölgesel yaklaşımın en etkili çözüm olarak kabul edilmesi gerektiği fikri bir kez benimsenirse, iktisat
politikaları arasında yüksek düzeyde bir koordinasyan sağlamak son de. rece kolaylaşır. Burada .üzerinde uzlaşılamayan nokta, bu süreçte döviz
kurlarının oynayacağı roldür. Önce döviz kurlarına belirli bir istikrar sağ
landıktan sonra mı birbiriyle çelişmeyen tarafları memnun eden politikalar
saptanmalı; yoksa politikalar kararlaştırıldıktan sonra mı kurlara istikrar kazandırılmalıdır? Bu ve benzeri sorular henüz orta yerde durmaktadır.
Şayet yaşama şansı olacaksa, bu iki yaklaşımdan her biri farklı şekil
ve derecelerde uluslararası politika koordinasyonunu gerektirir. Günümüzde
pek belirgin olmayan ve hem politikaya,hem teoriye ilişkin tartışmalara yol
açan nokta , bu iki yaklaşımdan hangisinin sorunların çözümünde daha
y&pıcı olduğudur. Hangi yaklaşımın dünya ekonomisi ile büyük ülkelerce
konulan nihai hedeflere (büyüme, istihdam ve enflasyon) ulaşmada daha
etkili olacağı pek kesin değil. Benzer şekilde, hangi yaklaşımın dünya ekonomisinin içinde bulunduğu yeni koşulları gözönünde bulundurularak, siyasal olarak da kabul edilebilir olduğu açık seçik belli değildir ve sorun
henüz yoğun biçimde tartışılmaktadır.
Politika koordinasyonu yaklaşımının özünde, uzun dönemde döviz kurları istikrarının temelinde politikaların birbirlerine yaklaştırılmasıyla sağla
nacağı öngörülen başarının bulunduğu argümanı vardır. 1983'deki Williemsburg Zirvesi'nde böyle bir yakınlaşmanın nasıl olacağı öngörülmüştü.
Zirve'de ekonomik performansların birbirlerine yakınlaştırılmasını öngören
politikalar tasarlanmıştı. Zirve sonunda yayınlanan bildiride de belirtildiği
gibi, bu tür politikalar taraflarca karşılıklı olarak denetlenebilmeli; sadece
para, maliye ve döviz kurlarına ilişkin değil; ama aynı zamanda mikro düzenlemeler ve yapısal politika değişiklikleri ile de verimliliği ve istihdamı
arttırıcı önlemleri içermelidir. Bu yaklaşımda döviz kuru önemli bir unsurdur; ancak, ekonominin kötü işleyişinin her zaman iyi bir göstergesi olduğu söylenemez; ayrıca gelecekteki politika değişikliklerinin nasıl olması gerektiğinin de iyi bir rehberi sayılamaz. Ek olarak, belirtilen yaklaşımı destekleyen teknik tartışmalar da vardır. Bu tartışmalardan biri şöyledir: Hem
yurtiçi hem uluslararası alanlarda en iyi performansı elde etmek için, şok
lara ve temel değiş\kliklere bir tepki olarak kullanılan politika araçları, şo
kun ve değişikliklerin ortaya koydukları özelliklere göre değiŞebilmeli, gerekli esnekleği gösterebilmelidir. Buna göre, gerçek şoklara (yani, mal fiyatlarındaki, verimlilikteki değişiklikler vb.) getirilecek en etkili tepki bu tür
araçlar kullanılarak gösterilebilir; döviz kuru ile değil. Döviz kuru ancak para
talebinde hiç beklenmedik önemli kaymaları yansıtan şoklara karşı kullanılmalıdır. Karşılaşılan şokun ne tür bir şok olduğu, en azından bir süre için
tam olarak anlaşılamayacağından, "koordinasyon: artı; gözetim altında tut-
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ma; artı; özel önlemler"den oluşan bir demet büyük bir olasılıkla daha etkili olacağından, sabit kur uygulamalarına tercih edilmelidir.
Bütün çekiciliğine rağmen yaklaşımın bazı zayıflıkları da bulunmaktadır: Birbirleriyle tutarlı nihai hedefleri saptayan önlemler demetiyle oluşan
karmanın dünya ekonomisinde sözsahibi büyük ülkelerdeki otoritelerce kabul edilmesinin mümkün olup olmadığının incelenmesi olanaksızdır. Ayrı
ca, hedeflere ulaştıracak ara hedeflerin saptanması da, bu amaçla kullanı
lacak politika araçlarının belirlenmesi de son derece güç bir iştir. Uluslararasını bir yana bırakalım, ülke içi ekonominin nasıl işlediği konusundaki bilgi
yetersizliğimiz bu tür bir uygulamanın başarısını sınırlar.
Döviz kurlarının daha yüksek derecelerde sabitliğini savunan temel tez- .
leri şöyle özetlemek mümkündür: Sabit döviz kurları; ayarlama, likidite, güven ve emisyon kazancları sorunlarını en etkili bir şekilde çözümler. Sabit
döviz kuru sistemi, politikaları, tarafların tümünün yararına olacak şekilde
koordine eder. Ancak bu koordinasyonun gerçekleşmesi için, sözkonusu
düzenlemeler en uygun biçimde planlanmalı ve durumun gerçekleri gözardı edilmemelidir. Günümüz koşullarında bölgesel bloklar gittikçe artan
önemde roller oynamakta iken, paraları olan ülkeler arasındaki sabit döviz
kurları temel bir destek sağlayacaktır; bekleyişleri etkilemek suretiyle insan - yapımı belirsizlikleri büyük ölçüde ortadan kaldıracaktır; aynı zamanda da N-1 sorununu çözebileceğinden, istikrar sağlamak daha bir kolay
olacaktır.

Bu tür düzenlemeler, "kamusal mal" tipinin istikrarı için alt-yapı sağ~
dünya kaynaklarının etkin kullanımında iletken rolü oynayacaktı
ve daha önemlisi "oyunun. kuralları" konulmuş olacaktı. Anılan düzenlemelerin benimsenmesi sadece bütün katılan tarafların yararlarına olmakla
kalmayacak, ama aynı zamanda döviz kurlarının gerçek değerlerine çok
yakın bir yere getirecekti; böylelikle de bu süreç tasarrufların ulusal sınır
ların ötesine transferini mümkün kılabilecekti.
Son olarak, madem ki döviz kurlarının davranışları şimdiki durumda
tam olarak anlaşılamıyor, o halde yukarıda sözü edilen düzenlemelerin uygulamaya sokniak, yanliş analize, yanlış teşhise, hatalı politika belirlemelerine dayanan düzenlemeleri gerçekleştirmekten çok daha yararlı sonuçlar doğurabilecektir.
layacaktı;

Sonuçlar

Bu yazının ana teması şudur: Döviz kuru sistemi ne kadar istikrarlı ise,
dünya üretimi ve ticaretinin artmasında o kadar iletken, o kadar yapıcı bir
görev yapacaktır; ortaya çıkan yeni koşullar altında uluslararası düzenlemelere yönelik bölgesel yaklaşım, üniter, tek çözüm yaklaşımına göre çok
daha iyi ve hızlı sonuçların alınmasına hizmet edecektir; sabit döviz kurları
esasına dayalı uluslar arası parasal işbirliğine yönelik bölgesel bir yaklaşım, öteki bütün işbirliği tiplerine göre çok daha ödüllendirici olacaktır.
Uluslararası parasal düzenlemeler hangi tipten olursa olsunlar, ulus-
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lararası politika koordinasyonuyla belirli bir ölçüde mutlaka desteklenmelidirler. Bunların tümü, aynı zamanda, uzmanlaşma ve karşılıklı bağımlılık
derecesini arttırırlar ve er ya da geç bir ayarlamanın yapılması zorunluluğunu doğururlar. Günümüzün ekonomik ve siyasal gerçekleri şunu öngörmektedir: Ayarlama sürecini hızlandırmak suretiyle sabit döviz kurları rejimine yönelen bölgesel bir yaklaşımı içeren bir gelişme, aynı zamanda ve
çok büyük bir olasılıkla kaynakların daha etkin kullanımını da sağlayabile
cektir; varolan duruma yeni bir dinamizm aşılayacak ve talın bütün tarafların yararlarına olacaktır.
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