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saklama, değişim aracı ve hesap birimi olması
gibi başlıca üç klasik fonksiyonu vardır. Bir ülke parasının genel kabul
görmesi için herşeyden önce bu fonksiyonları gereğince yerine getirmesine
bağlıdır. Başta ABD Doları ve Alınan Markı olmak üzere diğer gelişmiş
ülkelerin paraları bu konuda başarılı olurken: aralarında Türkiye'nin de
bulunduğu gelişmekte olan ülkelerde ciddi sorunlar yaşanmakta ve akabinde
mali krizler gündeme gelmektedir.
Ulusal

paraların değer

temelde iki önemli unsuru gerekli
para yaratıcı kurum
sınırlandırılmış
gücü
kılmaktadır : enflasyon yaratma
olan merkez bankası ve istikrarlı fiyatların varlığı. Bu iki unsur. gelişmekte
olan ülkeler açısından değerlendirildiğinde her ikisininde mevcut olmadığı
rı enörii(ınektedir.
e •
.va da .Yeterince birliktelik sa•i(avaınadık(a
Parasal

güvenilirliğin sağlanması

olan ülkelerin önemli bir sorunu da hükiiınetlerin ilan
ettikleri taahhütlerini tam olarak yerine getir(e)memeleri ve bu nedenle de
zaman la taahhüt edi im iş politikaların uygulanacağına dair halkta bel iri i bir
güven duygusu sağlanamamaktadır. Siyasetçilerin bu 'zaman uyuınsuzluğu ·
devletin güvenilirliğini zedelemektedir. Oysa ki bir kristale beİ1zetilen
devletin güvenilirliğinin yeniden tesis edilınesi hem çok zor heın de pahalı
bir iştir. Böyle bir ortamda diğer kurumlar gibi parasal yetki kurumu olan
merkez bankaları da etkin ve bağımsız bir şekilde çalışamamaktadırlar.
Gelişmekte
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Merkez bankalarının bağımsız çalışamamaları enflasyonun lokomatifı
haline gelmelerine neden olabilmektedir. Yapılan birçok çalışmada merkez
bankalarının bağımsızlığı ile enflasyon arasında negatif bir ilişkinin ortaya
çıkması, merkez bankalarının bağımsız çalışmalarının önemini ortaya
koyinaktadır. Ancak gelişmekte olan ülkelerde merkez bankaları bu özelliğe
sahip olmadıkları gibi zamanla asli fonksiyonlarından da uzaklaşmaktadırlar.
Bu nedenlere paralel olarak
gelişmekte
olan ülkelerin parasal
güvenilirliklerini sağlama yönünde ulusal olduğu kadar uluslararası
alanlarda da çözüm önerileri gündeme gelmektedir. Özellikle 1994 yılında
Meksika'da yaşanan mali kriz ile birlikte gelişmekte olan ülkeler için
merkez bankasına alternatif bir kurum olarak 'Currency Board' sistemi
ortaya atılmıştır. Kısaca, para arzının yabancı bir para ile ilişkilendirildiği
currency board sisteminde işlemler siyasal otoriteden bağımsız ve otomatik
bir.şekilde yerine getirilmektedir.
Makale, Meksika'da 1994 yılında yaşanan mali kriz ile birlikte
olan ülkeler için gündeme getirilen currency board sistemini ana
hatlarıyla ele almak, mevcut uygulamaları değerlendirmek ve buradan
hareketle Türkiye için sistemin uygulanabilirliğini tartışmaya açmak
amacına yöneliktir. Çalışmanın birinci bölümünde currency boardun yapısı
ve işleyişi, ikinci bölümünde dünü ve bugünü, üçüncü bölümünde ise yapısı
ve işleyişi ele alınmıştır. Son bölümde de Türkiye'deki parasal sorunlar bazı
özellikleriyle ele alınmış ve currency board sisteminin Türkiye için
uygulanabilirliği konusunda bir tartışma ortamı oluşturulmaya çalışılmıştır.
gelişmekte

1. CURRENCY BOARDUN YAPISI ve İŞLEYİŞ ŞEKLİ
Currency board sistemi, herhangi bir ülkenin para arzı mekanizmasını,
belirlenen sabit kurdan, ülkenin döviz varlıklarına bağlayan bir sistemdir. Bu
sistemde para arzı ülkenin döviz pozisyonuna bağlanmakta olup emisyon
döviz rezervleri karşılığında yapılmaktadır(Çolak, Togay, 1995:33-34 ).
Günümüzde Arjantin, Hong Kong ve Litvanya'daki currency board
rezerv para olarak ABD Doları kullanılırken, Estonya'da da
Alman Markı kullanılmaktadır. Yerli paraya karşılık olarak tutulan rezervler
dolaşımdaki madeni ve kağıt paraların % 1OO'ünü veya biraz fazlasını
oluşturmaktadır(Hanke, Schuler, 1993 :689). Yapılan bir çalışmaya göre
currency boardlar arz ettikleri paraların karşılığını oluşturan aktiflerin
uygulamalarında

;ı.

2

yaklaşık %30-50'lik oranını, vadesi bir yıldan az olan ve rezerv paralı'ulkede

kolayca pazarlanabilen yüksek nitelikli tahvillerden oluşan 'likid rezerv'
şeklinde %50-70'lik miktarını yüksek getirili, vadesi daha uzun ancak biraz
daha riskli 'yatırım rezervleri' şeklinde tutmaktadırlar. Bunlardan yatırım
rezervleri currency boardların önemli kar kaynakları arasında yer almaktadır.
Currency boardların %5- 1O arasında da ilave rezerv tuttukları aynı çalışmada
ortaya çıkmıştır(Humpage, Mclntire, 1995:6).
board sistemi merkez bankalarının ikamesi olarak
Yüksek ve kronik enflasyonun yaşandığı ya da
istikrarsızlığın süreklilik kazandığı ülkelerde parasal otorite olarak merkez
bankalarının yerini alan kurum, finansal disiplinini sağlanmasının bir aracı
olarak gösterilmektedir.
Currency

düşünülmektedir.

Sistem, merkez bankası ile benzerlikler göstermekle birlikte kendisine
has özellikleri ile merkez bankasından farklılıklar taşımaktadır. Bu
farklılıklar kısaca aşağıdaki gibi sıralanabilir(Oktar, 1995: 124):
a) Currency board ulusal parayı döviz karşılığında yaratır. Currency
boardun para arzını artırması döviz rezervlerindeki artışa bağlı olup, kuruma
dövizle başvuran her kişiye yerli parayı vermeyi taahhüt eder. Bu konuda
herhangi bir sınırlama sözkonusu değildir. Merkez bankaları tarafından
paranın ihtiyari olarak yaratılması konusu curr~ncy board için düşünülemez.
Currency boardun ihraç edeceği yerli para, dövize tam konvertibl olma
özelliğine sahiptir.
b) Currency boardun temel görevini yerli

paranın değerini

korumak

oluşturur.

c)

Bu

temel hedefin sonucu olarak, currency board politik
müdahalel~rden bütünüyle bağımsız bir kuruluştur. Yani currency board
üzerinde ~iyasi otoritenin bir direktifi ya da doğrudan müdahalesi sözkonusu
olamaz.
d) Currency board, ülkenin döviz kuru hedefinden bağımsız olarak bir
enflasyon hedefi ortaya koyamaz. Oysa günümüzde bağımsız merkez
bankaları kamuoyunda para politikasının kredibilitesini
arttırabilmek ve
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toplumun enflasyon
belirleyebilmektedir.

•·• ' · e)
enflasyon

beklentisini

kırabilmek

ıçın

enflasyon

hedefi

Sabit kur sistemi esas olduğundan, ülkedeki döviz hadleri ve
oranı ulusal paranın bağlandığı ülkedeki orana eşit olur.

f) Currency boardun para
yetkisi yoktur.

politikasının

düzenlenmesinde herhangi bir

Currency board sisteminde para arzının döviz rezervlerine bağlı
merkez bankası uygulamasından farklı ve oldukça önemli bir
noktadır . Bilindiği üzere. basit olarak. merkez bankalarının para arzı iç ve
dış aktifler karşılığında gerçekleşmektedir. İç aktifler(varlıklar) hükümet,
kamu kuruluşları ve bankalara verilen kredilerden oluşmaktadır. Currency
board sisteminde para arzı sadece dış varlıklara bağlı olduğundan.
hükümetten borç senedi alınması (iç borçlanma tahvili). devlete ait
kuruluşlara borç verilmesi ve yerel bankalara reeskont yoluyla kredi
imkanının sağlanması mümkün değildir.
olması

Currency board uygulamasına geçilmesi ile birlikte maliye
yönetiminde önemli değişikliklerin yapılması kaçınılmaz hale gelmektedir.
Çünkü bu sistemin bir gereği olarak. özellikle gelişmekte olan ülkelerde
önem 1i sayılabilecek finansman yöntemi olan ·enflasyonist finansman· ve
onun bir sonucu olan ·enflasyon vergisi' artık sözkonusu olmayacaktır. Bu
noktadan hareketle currency board uygulamasına geçilmesi sonucu bütçede
iki problem ortaya çıkmaktadır. Birincisi enflasyon vergisi kaybından dolayı
-bu kaybın dengelenememesi halinde- bütçe açıkları yükselebilmekte bu da
ikinci problem olan bütçe açıklarının kapatılması problemini ortaya
çıkarmaktadır(Meltzer. 1993:708). Böylece hükümetler bütçe açıklarının
finansmanı için para piyasalarına daha çok yönelmek zorunda kalacaklardır.
ki bu da özel sektörle rekabet anlamına gelmektedir( crowding out). Bu
nedenle bütçenin denk olması veya fazla vermesine azami dikkat
gösterilmesi zorunlu hale gelmektedir. Nitekim Singapur ve Hong Kong'un
bütçesi bu sistem le biri ikte
faz lal ık vermeye baş lam ıştır( Humpage.
Mclntire. 1995 :6 ).
Bu sistemde para arzı işlemi tamamen otamatik mekanizmaya
Buna göre para arzı sadece. sabit döviz kuru oranında.

bağlanmaktadır.
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bir rezerv para karşılığında sözkonusudur. Currency boardun merkez
bankasından farklı olarak para politikasını düzenleme gibi bir görevi
sözkonusu olmayıp tamamen hükümetten bağımsız olarak çalışmaktadır.

yabancı

Currency board sisteminde hükümet harcamalarının finansmanı
vergiler ve dış borçlanma yolu ile karşılanmaktadır. Hi.iki.imetler paralarını
bağladıkları ülkelerin sermaye piyasasından borçlanabilirler. Bunun için
hi.ikümetlerin kredi itibarının yeterli olması gerekmektedir. Vergi yoluyla
finansmanda ise gelişmekte olan ülkelerin ciddi sorunlarla kaşılaştıkları
bi 1inmektedir. Bu nedenle currency board sistem ine geçi im esi ile biri ikte
vergi sisteminde ciddi değişiklerin gündeme gelmesi kaçınılmaz olacaktır.
parasal istikrarı sağlamalarında currency board sistemi
hızlı ve etkili bir yoldur. Bu sistemde işlemler otomatik mekanizmaya
bağlandığı için para politikası tedbirlerine ihtiyaç yoktur. Currency board
hüküınetten bağımsız olduğu için politik baskıların olumsuz sonuçlarını
önlemektedir. Bu sistemin en önemli avantajı kurulmasının çok kolay
olmasıdır. Bunun için öncelikle bir kurulun oluşturulması. yöneticilerin
atanması ve devlet bankasının para arzı yetkisinin bu kurula devredilmesi
yeterlidir. Kısaca, currency boardun kuru iması politikacıların istemesi
halinde son derece hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi mümkündiir (Dowd,
1993:563).
Hi.iki.iınetlerin

Son olarak currency board uygulamasına yöneltilen en önemli
altının çizilmesinde fayda vardır. Currency boarda ait olan
yabancı para aktiflerine(döviz) hiiki.imetin el koyması ihtimali kuvvetlidir.
Bu duruma önlem olarak. ki Litvanya için önerilmişti. currency boardun özel
bir firma gibi kurulabileceği dolayısıyla aktiflerin hi.ikiimete ait olmayacağı
önerilmektedir (Selgin. 1993:655).
eleştirinin

2. CURRENCY BOARD SİSTEMİNİN DÜNÜ ve BUGÜNÜ

Currency board sistemi yeni bir uygulama olmayıp: oldukça uzun bir
tarihi geçmişe sahiptir. Sistem ilk kez 1849 yılında Mauritus' da uygulanmış.
bunu bir yıl sonra X.eni Zelanda"nın deneyimi izlemiştir. Son yüzelli yılda
çok geniş coğrafyada yetmişten fazla ülkede currency boarcl sistemi
Britanya
kurulmuştur. Bunların büyük bir böliimü, yüzyılın başlarında
İmparatorluğu"na ait koloniler için sözkonusu olmuştur(Oktar. 1995 : 124).
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Currency boardun en etkili yılları İngilizlerin Afrika, Asya, Karaip ve
bölgelerindeki sömürge dönemlerinde olmuştur. Afrika' daki
uygulamalara örnek olarak Batı Afrika Boardu( 1912), Doğu Afrika
Boardu(1919) ve Güney Rodezya Boardu( l938) verilebilir(Fieleke,
1992: 19).
Ortadoğu

Currency board sistemine özellikle 1980'1i yılların sonundan itibaren
dünya genelinde ilgi artmıştır . Başta Latin Amerika Ülkeleri ve dağılan eski
Sovyet Cumhuriyetleri, currency board uygulaması için bir labaratuar
oluşturmaktadırlar. Özellikle Estonya ve Litvanya uygulaınaı'arı önemlidir.
1992 yılında Estonya currency board uygulamasına geçerek ulusal para
birimi Kronu Alman Markına bağlamış , 1994 yılı başlarında da Litvanya,
Litayı ABD Dolarına endekslemiştir (Oktar, 1995 :125). 1990'lı
yıllarda en
başarılı currency board uygulaması Arjantin 'de gerçekleştirilmişt
ir. Nisan
1991 yılında Arjantin Kongresi Arjantin Ulusal Parası'nın konvertibiliteye
geçişini onayladı. Bu yasa ile merkez bankasına sabit kur oranında
( 1: 1)
yabancı rezerv değerine karşılık yerli parayı (pesoyu) basına
hakkı
verilmiştir (Zarazaga, 1995: 16).
Hong Kong, Estonya ve Arjantin'deki currency board uygulamaları
günümüzdeki en başarılı uygulamalar olarak dikkat çekmektedir. Bunlardan
Estonya ve Arjantin ' deki uygulamaların sonuçlarını kısaca gözden
geçirmekte fayda vardır.
Yukarıda

da belirtildiği gibi Arjantin 1991 yılında 'Konvertibilite
çerçevesinde currency board sistemini uygulamaya başlamıştır. Bu
sistemle Arjantin ' de dolar ve peso aynı anda bütün işlemlerde geçerli para
birimleri olarak tanınmış ve bir 'currency board ' olarak kullanılan merkez
bankası pesoyu % 100 karşılayan oranda dolar ve dolar cinsi
likid finansal
enstrüman tutmak zorunda bırakılmıştır. Bir peso basmak için merkez
bankası bir dolar bulundurmak zorunda bırakılmış ve tüm senyoraj
hakkı
elinden alınmıştır. Peso 'yu devalüe etmek imkansız hale gelmiştir
(Fındıkçıoğlu . 1996:71 ).
Planı'

Arjantin hükümetinin uygulamaya koyduğu ' Konvertibilite Planı· ile
ekonomik sorunların çözümü yönünde olumlu gelişmeler sağlanmıştır.
Makro ekonomik göstergeler incelendiğinde bu başarıyı görmek
mümkündür. Nitekim ekonomik göstergeler pozitiftir ve GSYİH büyüme
6

tahminleri 1992 yılı için %7, 1993 için %8.7 dolayındadır. 1989 yılında
%3000 olan enflasyon 199l'de %84 ve 1992 ' de %17 .5, 1993 ' de %9
düzeyinde gerçekleşmiştir( Karaca, Civaner, 1995:23). 1994 yılında bu oran
daha da azalmış ve %4.8 ler düzeyine kadar inmiştir. Bunun anlamı aylık
%0.4 enflasyon demektir. Enflasyonla birlikte verimlilik konusunda da
dikkat çekici olumlu gelişmeler yaşanmıştır. Bu olumlu gelişmeler sermaye
piyasasında istikrar ortamının oluşmasına katkıda bulunmuş ve akabinde
ülkeye hızlı bir şekilde yabancı sermaye akışı başlamıştır(Oktar, 1995: 126).
Arjantin ekonomisindeki bu olumlu gelişmeler İMF ile yapılan stand-by
anlaşmaları ve Dünya Bankası kredi programı çerçevesinde kredilerin
yolunu açmıştır. Arjantin 'deki olumlu ekonomik gelişmeler gelişmekte olan
ülkeler için ders alınacak niteliktedir. Ekonomi bakanı Domingo Cavollo, bu
Birincisi, her
iki nedene bağlamaktadır .
'mucizevi ' gelişmeyi
stabilizasyonun olmazsa olmaz öğesi olan fıskal reform, ikincisi ise,
bimonetar bir 'para kurulunun' ( currency board) ve tam konvertibi 1itenin
1996:71 ).
uygulandığı bir para politikası değişikliğidir(Fındıkçıoğlu,
Arjantin uygulamasından çıkarılabilecek olan sonuç, parasal kesimdeki
değişikliğin ekonomik istikrarın sağlanmasında tek başına başarılı ve yeterli
olmadığı bunun mutlaka bu değişikliklerle uyumlu ve bunu destekleyici
yönde mali sistemde de yapısal değişikliklerle desteklenmesi gerektiğidir.
Arjantin ekonomisindeki olumlu gelişmelerin işsizlik konusunda da
görüldüğünü söylemek güçtür.
Estonya'daki currency board uygulaması geleneksel uygulamalardan
farklıdır. Öncellikle Estonya Bankası(merkez bankası) iki bölüme
ayrılmıştır: 'Banknot İhraç Bölümü ' ve ' Bankacılık Bölümü '. Banknot ihraç
bölümünün bilançosu merkezi otoritenin kontrolünde değildir. Bu bölüm
currency board olarak görev yapmakta ve banknot ihracı tamamen döviz
rezervlerine bağlı olmaktadır. Bankacılık bölümü ise ekonominin likiditesi
ile ilgilenmekte, ülkenin merkez bankası görevini üstlenmektedir. Bankacılık
bölümü, banknot ihraç faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan döviz
fazlalıkİarını elde tutmakta ve gerektiğinde bankacılık sistemine likidite
temin etmektedir(Çolak, Togay, 1995:37). Estonya ' nın böyle bir
ticari bankaların güçlü .bir · yapıya sahip
uygulamaya gitmesi
olmamalarından dolayıdır. Estonya'daki reeskont uygulamaları devam
etmesine karşılık Arjantin ' de para politikası sadece açık piyasa işlemi
yapılmasına kadar indirilmiştir. Dolar cinsinden kağıtlarla yapılan açık
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işlemlerinin

piyasa

hacmi de para

tabanının

maksimum %20'si

ile

sın ırland ırı im ıştır .

Estonya'da uygulanan currency board sistemi sonucunda özellikle
enflasyonda, piyasa döviz kurunda istikrarlı bir süreç başlamıştır. Dolar
bazında ortalama ücretlerin aıtışına bağlı olarak rekabet gücü azalmasına
rağmen. 1992 yılının ikinci yarısından itibaren sanayileşmiş Batı ülkeleri ile
ticareti önemli bir şeki ide artış gösterın iştir( Bennett. 1993 :464 ). Enflasyon
oranlarına bakıldığında(TFE). 199l ' lerde aylık% 60'1ardan fazla olan oran.
özellikle 1990 yılından itibaren önemli azalmalar göstererek aylık% 20' ler
düzeyine kadar inmiştir ( Bennett. 1995: 42 ).
Bağımsız

Devletler Topluluğu ülkeleri ıçın tartışılan konuların
parasal istikrarın kurulması ıçın merkez bankasına gerek
kalmaksızın mali sistemin yalnızca kredi yaratma gücünün sınırlandığı
kurumların varlığı ile mümkün olabileceği konusudur. Merkez bankasının
gerekliliğini gözardı eden bu yaklaşım bazı ülkelerdeki merkez bankası
yöneticileri tarafından da desteklenmektedir. Nitekim P. Volcker 1• Doğu
Avrupa ve Sovyetler Birliği para otoritelerine yönelik yaptığı bir açıklamada
'merkez bankasının(bu ülkelerde) enflasyonun lokomotifi olabileceğini·
ifade etmiştir. Buna benzer görüşler dikkate alındığında bu ülkelerin merkez
bankası kurmak yerine currency board sistemini uygulamaları yoluyla
ekonomik performanslarını artıracağı belirtilmektedir( Fieleke. 1992 :2 1).
başında

3. CURRENCY BOARD SİSTEMİNİN TÜRKİYE İÇİN
UYGULANABİLİRLİGİ

21 . yy'a doğru hızla yaklaşılırken. Türkiye sahip olduğu sosyoekonomik potansiyelleri yönünden geleceğin güçlü devletleri arasında
gösterilmektedir. Ancak yıllardır bu potansiyeli harekete geçirebilecek
istikrarlı bir siyasal ve ekonomik yapı oluştunılaıııaııııştır. Gelinen nokta
itibariyle kamuoyunda siyasal kadrolara güven azaldığı gibi. ekonomi
politikalarının performansı da parasal ve mali istikrarsızlık nedeniyle
oldukça azalmıştır.

1
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Siyasal ve ekonomik yapının istikrar kazanamadığı bir ekonomide,
ekonomik birimler (tüketiciler,şirketler,devlet) sağlıklı ve uzun vadeli
kararlar alamamaktadırlar. Ayrıca ekonomi politikalarını uygulamakla ilgili
olan kurumlar da zaman zaman asli fonksiyonlarından uzaklaşmaktadırlar.
Bunun en güzel örneğini TCMB göstermektedir. En önemli asli fonksiyonu
Türk Lirasının iç ve dış değerini korumak olan TCMB'nin, zamanla bu
fonksiyonundan uzaklaştığı görülmüştür. Nitekim Banka'nın 2. Dünya
Savaşı'ndan 1990'11 yıllara kadar kalkınmanın finansmanında önemli bir rol
oynadığı söylenebilir (Keyder, 1996:75).
TCMB, kanunen bağımsız olduğu bilinmekte ise de bozulan makro
ekonomik
dengeler
nedeniyle
kendi
proğram
ve
hedeflerine
ulaşamamaktadır. Üstelik zaman zaman kamunun önemli bir finansman
kaynağı haline getirilmiştir. Bu durumu
bir tablo ile ortaya koymak
mümkündür.

Aldığı

Hazine Bonaları •

KİT'lere Yerdiği Krediler

Hazine'ye
Banknot

Verdiği

Avans

Miktarı

31.10.1993

11.3.1994

Artış*

8.9

60.27

+51.8

12.4

14.2

+ 1.8

70.4 .

108.7

+38.3

63.1

85.6

+22.5

Kaynak : Güngör, 1994a:2.
*Trilyon Lira
Tablo, sadece iki ay on günlük bir süre içerisinde bile, Merkez
kamunun nasıl finansatörü haline gelebileceğini açıkça ortaya
koymaktadır.
Bu olumsuz gelişme neticede piyasanın likiditeye
boğulmasına, döviz kuru ve enflasyonun artmasına neden olmaktadır. 1994
yılında çok acı bir şekilde yaşandığı gibi.
Bankası'nın

Türkiye 1983-1995 yıllarında sekiz kez seçime gitmesi ve uygulanan
seçim ekonomileri nedeı'ıiyle makro ekonomik dengeleri bozmuştur.
Ekonomide oluşan belirsizlik ortamı ekonomik birimlerin kısa vadeli
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hesaplar

peşinde

koşmalarına

neden olmuştur. Nitekim 1995 yılı eylü 1
mevduat hariç toplam mevduat 986.6 trilyon lira iken,
bunun %48.7 'si olan 480.4 trilyon lira repoda değerlendirilmiştir.
Sağlıklı
bir ekonomi göstergesi olmayan bu gelişme yüksek enflasyon nedeni
yle
paranın hergün değer yitirdiği ülkelerde rastlanılan
bir durumda sözkonusu
olabilmektedir(Güngör, 1996b:2).
ayında bankalararası

Türkiy e'de para ikamesi(dolarizasyon) hızlı bir gelişim içerisindedir.
M2Y'n in alt kalemlerinden biri olan döviz tevdiat hesabının(DT
H) 1987
yılında %17 iken 1991'd e %30, 1992'd e %35
ve 1993'te de %40'la ra
ulaşması bu gel iş meye işarettir(Özgen, 1994:76). 1995 'te
%44 'e çıkan bu
oran, enflasyon, gelecek ile ilgili beklentiler ve alternatif tasarru f araçlar
ının
getirileri ile yakından ilgilidir.
Benzer şekilde, çeşitli mevduat türlerinin toplam mevduat içerisindeki
yüzde paylarına bakıldığında, 1990 yılından 1993 yılına kadar
6 milyar
dolardan 12.4 milyar dolara yükseliş görülmekte( Özgen. 1994:77)
olup, bu
% 106.7'1ik bir artışa tekabül etmektedir. 1995 yılında 20 milyar
doların
üzerine çıkan DTH Türkiye' de yoğun bir para ikamesi yaşandı
ğının
göstergesidir. Yapılan bir çalışmada 2 , dolara yatırım yapanların son
oniki
yılın sonunda zararlı çıktığı, paralarını enflasyona
karşı koruyamadıkları
sonucunu verın iştir. Buna rağmen dövizin tasarru f aracı olma fonksiy
onu
eğilimi azalmamış aksine artmıştır. Bu çalışmaya
göre TL mevduatlarının
finansal varlıklar içerisindeki payı 1987' de %41 'den. 1995 ortasında
%20'y e
inmiş, buna karşılık döviz hesaplarının payı
%21 'den %32'y e çıkmıştır
(Ulagay. 1996b: 11 ).
Böyle bir tutarsızlığın neden yaşandığını anlayabilmek için TL'nin
bakmak gerekir. IMF'in yayınladığı üç aylık bültenlere göre
1993 Mart- 1994 Mart döneminde TL, ABD dolarına karşı %69.
SDR'y e
karşı ise %69.44 oranında değer yitirmiştir. Bu
dönemde TL yalnızca
Brezilya Ulusal Parası'nın önünde yer almıştır(Güngör. l 994b:2). Adı
geçen
paralara karşı TL 'nin değer kaybı 1994 Ağustos- 1995 Ağustos dönem
inde
sırasıyla %39.92 ve %36.7 olarak gerçekleşmiştir.
değer kaybına

2

Abdurrahman Y ıldırını. Borsada Dördüncü Perde, 1996.
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Sonuç olarak, TCMB asli fonksiyonu olan TL ' nin iç ve dış değerini
koruma görevini yerine getirememektedir. Bunun temel nedenleri arasında,
mali istikrarsızlık nedeniyle TCMB'nin bağımsız çalışamaması yer
almaktadır. Kanunen bağımsız olmasına rağmen TCMB uygulamada
bağımsız değildir. Nitekim merkez bankalarının bağımsızlığı üzerine yapılan
geniş kapsamlı bir çalışmada 3 TCMB, yasal bağımsızlık sıralamasında
çalışmada yer alan 72 ülke arasında 9. sırada yer alırken: merkez
bankalarının başkanlarının değişim süresine bağlı olarak hesapfanan
bağımsızlık sıralamasına göre 71 ülke arasında 63 . sırada yer almıştır
(Akyazı, 1994: 170).
Banka sisteminin Merkez Bankası ve Hazine'den rant emerek yaşadığı
(Güngör, 1996: 17) ve merkez bankasının hükümet ortaklarından kime bağlı
olması gerektiğinin tartışma konusu yapıldığı bir ülkede parasal istikrarı
sağlamak ve bunu beklemek mümkün görülmemektedir.
Enflasyon ile
mücadelede başarı sağlayamayan ve ilerisi ıçın güven veremeyen
hükümetlerin varlığı dikkate alındığında Türkiye ' de parasal istikrarın
sağlanmasının zorluğu açıkça ortaya çıkmaktadır.
Bu noktadan hareketle, çeşitli platformlarda TL'nin kurtuluşu ve
enflasyola mücadelede birçok çözüm önerileri ortaya atılmaktadır . Şöyleki;
öncelikle TCMB, asli görevi arasında yer alan paranın istikrarını korumaya
yönelik olarak bir istikrar stratejisi ortaya koymuştur. Stratejide araçlar
olarak para ve maliye politikası ile yapısal reformlar dikkate alınmaktadır.
Bunların yöneldiği ara hedefler. bütçe açığının parasal finansmanla
karşılanmasının azaltılması, kamu açığının azaltılması ve kamu sektörünün
küçültülmesi şeklinde belirlenmişken , nihai hedefler olarak da düşük
enflasyon ve GSMH ' nin büyütülmesi gibi hedefler belirlenmiştir. Ancak
TCMB ' nin istikrar şemasında yer alan bütçe açığının parasal finansmanının
azaltılması ,
para arzının kontrolü. kamu sektörünün küçültülmesi,
uluslararası rekabetin artırılması ve düşük enflasyon gibi hedeflerin hiç biri
de hükümetin gündem inde yer almamaktadır (U lagay, l 996a: 11 ).

Cukirınan , A., S.B. Webb, and B. Ne y aptı, 1992. 'Measuring the lndependence of
Central Banks and lts Effect on Polıc y Outcomes.' World Bank Econonııc Review,
Septeınb e r.
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TCMB ' nin paranın istikrarını sağlamaya yönelik olarak kamuoyuna
ilan ettiği istikrar stratejisi ile aynı zaman dilimine rastlayan ve TOBB
tarafından hükümete verilen bir rapora göre, hüki.iınetin elini Merkez
Bankası kaynaklarından çekmesinin gerektiği. bankanın özerkliğinin ancak
böyle sağlanabileceği görüşü dile getirilmektedir (Dünya, 1996:3 ).
TCMB ve TOBB tarafından önerilenlerden başka bir çok öneri siyasi
ve akademik platformlarda dile getirilmiştir. TL'nin kurtuluşu ve
enflasyonla mücadelede gündeme ilk getirilen getirilen önerilerin başında
"TL'den sıfır atılması operasyonu"dur. 1994 yılında siyasi ve akademik
çevrelerce geniş bir şekilde tartışılan bu konu gerekli şartların
sağlanamamasından dolayı uygulanma imkanı bulamamıştır. Ancak bu
operasyonun günlük hayatta hesaplanma kolaylığından öteye gidem iyeceği
savunulmaktadır. Bu görüşe göre, enflasyonla mücadelede paranın nominal
değerinden sıfır ya da sıfırların atılması parayı değerli hale getirmediği gibi
enflasyonu önlemede önemli bir etkisi de yoktur (Karacan, 1994:4).
atılan

bir diğer öneri de merkez bankasının para basmasının
Buna göre ekonomik dalgalanmanın acı verecek bir
istikrar programına gerek olmadan önlenmesi ve ekonominin normal
değerlere oturması için ilk şart, Merkez Bankası ' nın para basmasının önüne
geçilmesidir. Merkez Bankası ancak bir limit dahilinde para basmalı,
gerekirse bu limit çıkarılacak bir yasa ile uygulanmaya konmalıdır. Bu
nominal limit, zamanla enflasyona paralel olarak küçültülmelidir.
Dolayısıyla, iktidara gelen hi.iküınetlerde para basarak insanları geçici olarak
memnun edemeyecekleı;ini öğrenmiş olacak ve Merkez Bankası matbaasını
kullanarak populist politikada sürdüremeyeceklerdir (Akbay, 1994: 1).
Ayrıca , bu önlemlere ilave olarak yeni bir para biriminin, yeni bir parite ile
tedavi.ile sokulması , altın bir paranın tedavi.ile sokulması gibi öneriler de
mevcuttur.
Ortaya

sınırlandırılmasıdır .

Önemli sayılabilecek bir diğer öneri de IMF tarafından ortaya
IMF enflasyonla mücadelede TL 'nin Alman markına
endekslenmesini önermiştir. IMF ' in ekonomik istikrar için baz olarak döviz
kurunun alınması ve bunun için de TL ' nin Alınan markına endekslenmesi
önerisine Türkiye'de değişik kesimlerden farklı tepkiler oluşmuştur. Öneriye
olumlu bakanlar, TL ' nin bir hard currency '' sağlam para" ya
endekslenmesinin ekonomik açıdan istikrar sağlayacağını, ileriye dönük
atılmıştır .
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hesaplar yapmak zorunda olanlar içinde bir kurtuluş yolu olacağını
savunmaktadırlar. Bu uygulama sonucunda Alınanya'nın kendi şartlarına
göre alacağı her türlü karardan Türkiye'nin de etkileneceğini bunun da
beraberinde bir takım sorunlar getireceği savını ileri sürenlerde olmuştur
(Dünya, 1994: 1).
Türkiye' de currency board sisteınının uygulanmaya başlanılması
döviz kurunun hangi düzeyde belirleneceği önemli bir sorundur.
Döviz kuru ülkenin satın alına gücüne göre ve ülke içi devalüasyon
beklentisini minimize edecek bir düzeyde belirlenmelidir. Bu, currency
board sisteminin istikrarlı bir parasal yapılanma oluşturabilmesinin ilk
koşuludur (Çolak, Togay, 1995 :39).

aşamasında

Bu koşulun sağlanması ile uygulanmaya başlanacak currency board
sisteminin bir prensibi olarak kamu kesimine (Hazine, KİT) ve bankacılık
kesimine kredi verilmesi uygulaması sona erecektir. Böylece enflasyonu
artırıcı para arzı artışı kontrol edilebileceği gibi para arzını artırıcı keyfi
da omıne geçilmiş olunacaktır. Buna ilave olarak
uygulamaların
hüküınetlerin mali disiplini sağlama yönünde daha dikkatli olmaları
zorunluluğu ortaya çıkacaktır. Bu uygulama ile birlikte enflasyon vergisinin
ortadan kalkması sözkonusu olacağından vergi reformu kaçınılmaz hale
gelecektir. Para arzının döviz rezervlerine bağlanmasından dolayı ihracata
yönelik yapısal değişiklikler gündeme gelecektir. Bu çerçevede yeni
pazarların bulunması yanında mevcut ihracat profilinin çeşitlenmesi zorunlu
olacaktır. Dikkat edileceği üzere belirtilen bu düzenlemeler günümüzde
Türkiye'nin önemli sorunları arasında sayılmaktadır. Currency board sistemi
başta siyasiler olmak üzere ti.im kamuoyu tarafından genel kabul görmesi
halinde, enflasyonu önlemede başarı sağlayacağı kuvvetle muhtemeldir.
Sağlanacak ekonomik istikrarla birlikte ülkeye yabancı sermaye akımı
başlayacaktır. Bütün bu olumlu gelişmeler currency board sisteminin
uygulandığı ülkelerde tecrübe edilmiştir .
4. GENEL DEGERLENDİRME ve SONUÇ

bir çok sorunlarının yanında ulusal
paralarının klasik fonksiyonlarını yerine getirememesi sorunu ile karşı
karşıyadırlar. Bu ülkelerde merkez bankaları enflasyonla mücadelede
yeterince etkili olamadıkları gibi. enflasyonun lokomotifi haline de
Gelişmekte

olan ülkeler,

diğer
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gelebilmektedirler. Siyasilerin zaman uyumsuzluğu sorunu da bu ülkelerin
sorunlarını daha da kalıcı hale getirmektedir.
Gelişmekte

olan ülkelerde merkez bankaları yoğun bir şekilde politik
maruz kalmakta ve asli fonksiyonlarından uzaklaşmaktadırlar.
Sonuçta parasal istikrar sağlanamamaktadır. Bu gelişmelere paralel olarak
merkez bankalarına alternatif kurum arayışları gündeme gelmiştir. 1994
yılında Meksika'da yaşanan kriz ve dağılan eski Sovyet Cumhuriyetleri
ülkelerinde ekonomik istikrarın sağlanması yönündeki arayışlar currency
boardun gündeme gelmesinde önemli rol oynamıştır. Akademisyenler
arasında, eski Sovyet Cumhuriyetlerinin serbest piyasa ekonomisine geçiş
sürecinde merkez bankalarının enflasyonu daha da arttırabileceği düşüncesi
ağırlık taşımaktadır. Sonuç olarak, gerek gelişmekte olan ülkeler, gerekse
dağılan eski Sovyet Cumhuriyetleri için merkez bankalarına alternatif
kurumlar olarak currency board önerilmiştir.
baskılara

Currency board sisteminin özü, ülke parası arzının sabit kur üzerinden
ülkenin döviz rezervlerine bağlanmasına dayanmaktadır. Böylece, özellikle
. gelişmekte olan ülkelerin en önemli sorunu olan.merkez bankalarının ihtiyari
olarak para arzetmesi sorunu ortadan kalkmaktadır. Currency board para
arzını tamamen otomatik bir şekilde yerine getirmektedir. Sistemin bir
özelliği de currency boardun para politikası uygulaması gibi bir görevi
olmamasıdır. Ancak bazı ülkelerdeki uygulamalarda çok sınırlı bir düzeyde
bu görev sözkonusudur.
Belirli şartların sağlanması halinde currency board sistemine
geçilmesi ile beraber ülkede olumlu gelişmeler görülmektedir. Enflasyon
oranında önemli düşüşler sağlanabilmekte, bütçe fazla verebilmekte, döviz
piyasasında istikrar sağlanmakta ve yabancı sermaye girişi hızlanmaktadır.
Mali disiplini sağlama yönünde olumlu gelişmeler görülmektedir.
Türkiye, gelişmekte olan bir ülke olarak, parasal istikrarı istenilen
seviyede sağlayamadığından çeşitli arayışlar içinde bulunmaktadır. TCMB
yöneticilerinin son günlerde ideal bir merkez bankası arayışı içinde
bulunmaları Türkiye'de merkez bankacılığı uygulamasının henüz rayına
oturmadığının
bir göstergesi olarak değerlendirmek mümkündür.
Kurulduğundan bu yana geçen
altmışaltı yıllık süre zarfında uzun yıllar
kalkınma bankacılığı görevi de yapmış bulunan TCMB, sahip olduğu para
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politikası

araçlarını da gerçek amacının dışında kullanmak zorunda
Günümüzde de kamu kesiminin borçlanma gereğinin yüksekliği
TCMB üzerindeki politik baskı potansiyeli varlığını devam ettirmektedir.
Parasal istikrarsızlığın yanı sıra mali disiplinin sağlanamamış olması makro
ekonomik dengelerin bozulmasına neden olmaktadır. 1994 yılında yaşanan
mali krizle birlikte TL'nin kurtuluşu ve enflasyonun önlenmesi yolundaki
arayışlar ivme kazanmış, TL'den sıfır atılması operasyonu, para arzının
yasalarla sınırlandırılması, para biriminin değiştirilmesi gibi öneriler de
ortaya atılmıştır. Şimdilerde ise currency board sistemi Türkiye için
önerilmektedir.
kalmıştır.

Diğer ülkelerdeki uygulamaların ışığında, gerekli yasal düzenlemeler
ve mali disiplin sağlanması halinde, currency board sisteminin Türkiye' de de
olumlu gelişmeleri sağlayacağı beklenilebilir. Bu yöndeki tartışmaların sık
aralıklarla
yapılmasında
büyük yarar vardır. Aslında tartışmaların
başlangıcını merkez bankasının bağımsızlığı ve verimli çalışmasının nasıl
sağlanacağı konusu oluşturmalıdır. Bunun yanında currency board gibi
merkez bankalarına alternatif olarak düşünülen
kurumların
da
uygulanabilirliliği üzerinde ciddi olarak düşünmek gerekir.

Parasal güvenirliliğin sağlanmasına yönelik olarak hangi çozum
önerileri getirilirse getirilsin, bunların geniş kapsamlı yapısal düzenlemelerle
desteklenmemesi ve siyasal otoritelerce benimsenmemesi durumunda bu
önlemler palyatif önlemler olmasından öteye gidemeyecektir.
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