M.Ü.i.i..B.F. Dergisi
Prof.Dr.Kenan ERKURAL'a Armağan
Yıl: 1998, Cilt: XIV, Sayı:2, s.321-326.

\
.

)

SERMA YE PİYASALARININ ULUSLARAlli\SILAŞMASI ÜZERİNE
KURAMSAL NOTLAR:
Portföy Dengesi

Yaklaşımına Eleştiriler

Mehmet ŞİŞMAN'

Abstract: in this paper, it is being criticized The Approach Balance of Portfolio that
is being coınmon ly used in theoritical aspects about international ization of Capital Markets
by many economists. At this ıneaning, this aıticle presents a different aspect which analyzes
new dynamics in terms of inclination short term and out of production sector ·in Capital
Markets.
1. GİRİŞ

Genel olarak mali (borç sermayesi) işlemlerin; ister ulusal isterse uluslararası
ı '
nitelikte olsun; sermaye piyasası kesiminin kuramsal analizinde muğlak noktalar
mevcuttur. Bu noktalara değinmeden önce, sermaye piyasalarının bu konumunun -ideolojik
boyut bir yana . bırakıldığında-, bir bakıma, para piyasaları (borç sermayesinin diğer alanı)
gibi paranın fiziksel kullanım biçimine '(fiat-para) benzemeyen dolaşım araçl_arını (hisse
senedi, tahvil ve finansman bonosu gibi) içinde barındırmasından kaynaklandığını belirtmek
gerekir. Ayrıca, sermaye piyasasının en önemli kurumu olarak bilinen borsaların işleyiş
biçimi de bir dizi karmaşık ilişkiler ağını birlikte getirmekte ve yine para piyasaları kadar
türdeş olmayan bir yapı oıtaya çıkartmaktadır. Bu çalışmanın dışında bırakılan döviz
piyasalarınm 1973 sonrası çetrefil konumunu bir yana bıraksak bile, Dünya ekonomisinde
•
2
1980' li yıllardan itibaren uluslararası para-sermaye üzerindeki denetimlerin gevşetilmesi
'Arş.Qör. Dr.

M.Ü. İ.İ.B . F. İktisat Bölümü.
Klasik; Neo-klasik ve Neo-Keynes'yen iktisatçı tarafından temellendirilen kuramlar
kastedil~nektedfr. Bu çalışmada bu üç grubun aşağı yukarı üzerinde uzlaşmış oldukları;
Portföy Dengesi yaklaşımının (1960'da Gurley ve Shaw; 196J'de Tobin tarafından
geliştirilen ve Keynesyen likidite tercihi modelenin bir uzantısı olarak kabul edilen bir
yaklaşımdır) uluslararası sermaye piyasa~ı yatırımlarında kullanılması _olgusundan
·
haref etle, adı geçen kuram tartışılacaktır:
2
Deregulation ·(Serbestleştirme) olarak anılan bu süreçte en beli.rgin nitelikler; para-sermaye
seyyaliyetine getirilen sınırlamaların geniş ölçüde kalkması ve bu seyyaliyetin çok düşük
vey·a hiç vergi alhıayarak cazip hale getirilmesidir.
1
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ile birlikte varolan vadeli i ş lem !erin
dünya ölçeğinde yaygın !aşması,
karmaşık lı ğ ı daha da aı1ırm ıştır.

geliştirilmesi

sermaye

(Futures, Forward, Options, Swap vs.) ve
u luslararasılaşınasındaki
piyasalarının

11. PORTFÖ'v DENGESİ YAKLAŞIMI: ÜÇ KAVRAM İKİ ELEŞTİRİ

Bu nedenle. belki de bu karmaşıklığın bir yansıması olarak, Klasik, Neo-klasik ve
Neo-Keynesyen ikti satç ıların önemli bir kısmı sermaye piyasalarındaki uluslararasılaşmanın
işl ey i ş ini Portföy Dengesi (Balance of Portfolio) yaklaşımı ile açıklama çabası içindedirler
(Hen.in P, 1986, 136- 153; Parasız L, Yıldırım K.. 1994, 131 ; Seyidoğlu H., 1994. 255). Adı
geçen yaklaşım özetle; bireylerin (ve/ ya da aracı kurumlar, bankalar), para-sermaye
büyüklüklerine bağlı olarak. çeşitli menkul kıymetlerin (hisse senedi ve tahviller) 'risk ve
beklenen get iri oran !arını ' gözönünde bulundurarak yatırım portföylerini oluşturdukların· ı
("yumurtalarını ayn ı sepete koyma!" önerisi) önceler. Portföy dengesi yaklaşımının bu
noktadaki analizinin sermaye piyasası işlemleri içindeki işlemlerin sadece borç sermayesi
arz ı ya da tüketim tarafını dikkate alınası bir yana bırakılırsa. ilk anda, günlUk yaşamda
karşılığını bulduğunu düşünebiliriz. Arıcak. 'bir paranın iki yüzü' gibi nitelenebilecek olan
mali işl em l e r içindek i ·borç sermayesi arzı' ya da fon arzı ' borç sermayesi talebi' ya da fon
talebi ile birlikte değerlendirildiğinde; Portföy Dengesi yaklaşımında, borç sermayesi talep
edenlerin, yan i ree l kesim'in (üretken sermaye) ihmal edildiği görülmektedir.
.ı

Bu eks ikli ği n farkında olduklarından olsa gerek, adı geçen kuramda 'risk',
'beklenen getiri oranı' ve 'iç ve dış faiz oranları' kavramlarıyla fon talep edenlerin
4
konumu açık lanmay a çalışılmaktadır. Bu bağlamda kuramın öngörüsünde, 'finansal
yat ırım c ı ' kendi portföy hacmine bağlı olarak; ulusal ve/ya da uluslararası ölçekte 'yatırım'
.

3

.

· Yukarda ad ı geçen genel geçe r iktisat kuramcılarının kurguladığı mal piyasalarındaki arztalep ilişkisi: mali piyasalarda -borç sermayesi arz edenlerin aynı zamanda beklenen getiri
adı a ltınd a faiz veya temettü geliri elde ettikleri, öte yanda borç sermayesi talep edenlerin
şirket l er olarak sözkon usu temettü yükümlülüklerini yerine getirenler olarak ortaya çıkması
nedeniyle- tersine dönmektedir.
4
Ancak bu açıklama biçimi, fon arzında bulunan (ki 'değerli kağıt yatırımcısı' da
denilmektedir) birey ve aracı kurumların potansiyel para-sermayelerini 'yatırmaları' halinde
başlarına geleb il ecek olasılıkları önceden yoru mlama amacı güttüğünden, makro ekonomiyi
analiz etmekten çok mikro ölçüde yapılan bir tür ·spekülasyon'dan öteye gidememektedir.
Kuşkusuz, olasılıkları değerlendirmek adına yapılan fikir jimnastiği .anlamında yapılan
spekü lasyon. bilimsel kuşkuları belirli bir temele oturtmak açısından anlamlıdır. Aksi
takdirde, Portföy Dengesi yaklaşımının yaptığı gibi, üretimin işleyi ş ·yasa'larını dışlayan bir
ana li zle, yine kuramın öngöremediği iktisadi. spekülasyonların tuzağına düşmek tehlikesinin
her zaman mevcut olduğunu tarihe bakarak anlamak mümkündür.
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oranlarını ,
yapmak istediği menkul kıymetlerin (hisse senedi ve tahvill~r) beklenen getiri
(Keyder
ederler)
kııbul
nı
olmadığı
mümkün
nın
en düşük ' risk'i kollayarak (riski sıfırlama
adır.
N., 1993, 264), ençoklaştırmak durumund
5

olarak, bu aşamada kuramın bir başka sorunlu yönü ortaya çıkmaktadır.
ilkesinin risk
Çünkü, ekonomi-politik bir yaklaşımla bakıldığında, 'hayatın belirsizliği'
kriz
özellikle
,
kağıtların
satılan
alınıp
aslında
ve
kavramıyla yer değiştirdiğini
' kabu 1 edilen para
'Değer
iliriz.
gözleyeb
kolayca
eştiğini'
değersizl
'
dönem !erinde, tümüyle
kuramdaki
benzeri varlıkların değersizleşmesi ise, çelişkili bir biçimde, yeniden adı geçen
(yine
üretim yapısını ele almayan bir yaklaşımı çağırıştırır ki; hiçbir 'rasyonel' yatırımcı
6
vermez.
kurama göre) aldığı kağıtların sermaye piyasasındaki konumuna bakmadan karar
gözeterek uluslararası portföy
Aynı ' rasyonel ' yatırımcı iç ve dış faiz oranları farkını
istikrarsızlı ğ ına ve faiz
istikrarı/
'yatırıımına ' girişimek niyetindeyse; gittiği ülkenin politik
durumundadır.
vermek
önem
bir
özel
yapısını oluşturan makro ekonomik yapının tahliline
tırmaktan
ençoklaş
ı
'kaı"
almak
dikkate
Aksi takdirde yalnızca ' beklenen getiri oranlarını'
ziyade ' zarar ' ı ençoklaştırmak anlamına gelir.
Doğal

ili. PORTF ÖY DENGESİ YAKLAŞIMINA SERMA YE PİYASASI REEL
Rİ
KESİM İLİŞKİSİNDEKİ AÇMAZ LAR AÇISIN DAN BİR BAŞKA ELEŞTİ

fon
Portföy Den gesi Yaklaşımı aslında üstü örtük bir biçimde; sermaye piyasalarının
' sağlam '
ve
eski
en
n
-dünyanı
yla
aracılığı
)
sermaye
(üretken
talebinde bulunan şirketler
rına kaynaklık etti ğ ini
borsası Londra borsası gibi işleyerek- sabit sermaye yatırımla
A,ncak bu çerçevede
özetler).
konumu
bu
tümcesi
'
yaymak
varsayar (' sermayeyi tabana
amacıyla açılan
sağlamak
kredi
ına
piyasalar
para
ve
ına
düşünüldüğünde, sermaye piyasalar
sabit serm aye
;
şirketler
Anılan
gerekir.
katmak
hesaba
şirketlerin bir ba şka yönünü
a sahip
donanım
gerekli
için
esi
genişlem
üretimin
gibi
tesis
yatırımlarına (ınakina, bin a,
sıra , dön er
yanı
in
edinmen
aye
para-serm
ek
vadeli)
uzun
ve
olmak amaçlı ve orta
se etmek
sermayelerini (geçici nakit açıklarını gidermek amaçlı ve kısa vadeli) fınan
sadece sermaye piyasası içindeki şirketlerin ve yine sadece bu
ından, üretimin genel koşullarını
şirketlerin geçmişe dönük bilançolarının analizine dayandığ
zde daha çok
makro iktisadi bir yaklaşıml a analiz etmekten çoğu zaman uzaktır. Günümü
i
rin ekonoın politi ğ ini ve
işletmecilerin yaptığı bu tür analizler, örneğin Devletle
hükümetlerin iktisat politikalarını gözardı etmektedir.
6
arasında;
Bu noktada Neo-klasiklerin bir uzantısı sayılan Monetaristlerle Keynesyenler
yon
spekülas
grupta
ikinci
sadece para talebinin ilk grupta işlem güdüsünün ön planda,
ortadan
çelişkiyi
bu
de,
se
yapılabil
güdüsünlln ön planda olması at;ısıııdan bir ayrım
bir kısmı hariç) mevcut
kaldıracak bir tartışma her iki grupta da (Post-keynesyenlerin
Beklenen getiri

flpaİlnİr

oranları
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amac ı y la ha reket ede rl er (Topo rowsk i J., 1993, 19-20)
Bu saptam a, serm aye p iyasasındaki
reel kes im ili şkilerini anlam ak aç ıs ın dan ö nem taş
ım aktadır. Zira, serma ye p iyasas ın da fo n
ta leb inde bu lunan ş i rket l er i n, bu piyasay ı kısa vadel
i o larak da düşü n eb il mekted i rl er. Diğer
tarafta n . serma ye p i yasas ı iç in de fo n arzede nl erin
(menk u l k ı y m et yatırımcı l arı bireyl er ve
aracı k uruml ar o larak) de, be lk i ta hville ri (k i bu arac
ın k ullan ırıi ı g ün ümüzd e yayg ın
deği l d ir) değil se bi le, hisse senetlerini a l d ık l a rı gü n
e lden ç ı karma (satma ) serbes tis in in
bu l un m as ı , bu p i yasa l arın kısa vadeli yönünü kesk
inl eşt i ren ikinci bir unsu r
ka r ş ımı za ç ı k m aktad ı r.

o larak

Oysa, Portfö y Denge s i yak l aş ım ın ı kullan an K lasik,
Neo-k lasik ve hatta ~ey n esyen
7
bir çok i kt i satç ı \ 980' \er so n ras ı ge li ş m e l e rin aksini
öngör ecek b ir biç imde; serm aye
piyasa l arındak i ulu s l ararasılaşmay ı yal n ı zca ·d o l ays
ı z serma ye yat ırı m l a rın a (G rube l H.G.,
1982, 2) yani sab it serma ye yat ırım ! arın a destek
ö lç üsü nde e le alın ı ş \ ardı r. B ir başka
dey i ş i ~, bu tür yatırıml ar, u lu s l ararası para-s e rmaye
alc ım \ a rının uz un vade li yat ırı ~ \ a rı
içerisi nde üretke n serma yeye (ree l kes im ) dah i\ edi
lerek ince l en mi ştir. Ancak her nede n se,_
ay n ı k ura m c ıl ar serm aye piyasas ı ree l kes im
ili şk i s inin ayrı ntılı bi r tahlili ne
g i r i şmem i ş l enl ir. Bu ana litik bak ı ş yeters i z li ğ in
i , p iyasa nın kri z dönem l e rini ö ngöre meye n
ve tarihse l boyutu o lm aya n tekn ik arg üm anl ardan anla
mak m üm k ünd ür.
Öte yandan Post-k ey nesyen i kt i satç ıl a rda n Topor
owsk i ( \ 993)' n in ve Marks ist .
ikt isatçı l a rdan 1-l ilferdin g ( 19 1O)' in de vurg ul ad
ı ğ ı g ib i; serma ye piyasa l a rı ree l kes im
ilişkisini sab it serma ya yat ırıml a rı ndak i a rt ı ş l ar
· aç ı s ın dan d eğerl e n d i rm ek iki neden l e
sağ lı k s ızd ı r. ' Be li rs iz li k ve i st ikra rs ı zlı k' ve ' kı sa
dö nemli spek ülatif eğ ili m l e r ' bu sağ lı ksız
yap ı nın ik i te m e l un s url a rı d ır. Bu un s u r l ar ın ay rı
nt ıl arını tahlil edebi lmek içi n, kon uy u başta
belirtt i ğ i m ekonom i- po liti k yak l aş ıml a e le a larak,
anıl an i li şk i y i çev rimler e bağ lı o larak
değerlen di rmek gere kti ğ ini be liıtm ek gerekir. Böy
le bir ana li zde; çevrim in geni ş l em e
dönem i nin tepe (boo rn ), aşarn as ı !ı da serm aye pi yasa
l arın a para-s erm aye ak ı şın ın hı zl andı ğ ı
ve borsa endek s lerinin y ü kse l d i ğ i (para p i yasas
ın daki bono fiyat l arından çok faz la),
çevrim in geri leme ( recess ion) dö nem in de borsad
a e l değ i şti ren k ağ ı tl arı n para
p iyasa l arındak i bqno fiyat l a rınd an çok daha
hı z lı b ir b içi m de d üştü ğü söy le neb ili r.
Çevrim in tepe aşa m as ınd a, serma ye p i yasa l arı aş
ırı serma ye y ü k l e n m i ş b ir ş irket g ibi
görü leb il ir. Bunun anl a mı ş u d ur : serm aye p i yasa l
arı ya ela bo rsalard aki şi rket l er in fo n a rz
Bu ikt i satç ıl arda n Klasik , Neo-k lasik ve Neo- Key
nesyenler (Mode rn Portfo lio T heory ):
Ad ler ve Duma s ( 1975), Agma n ( 1973), Gra uer et
a l. ( 1976), G rube l ( 1968), H ug hes et a l.
( 1975), Lesa rt ( 1924. 1946), Levy ve Sarn at ( 1970),
Mill er ve Wh itman ( 1970), Ru gnı a n
(1970) , Severn ( 1974) , So lnik ( 1974), Steven s (197
1); (Po rtfo li o T heory) K indl erbe rger
( 1968, 1970), McMa nu s ( 1972), A li ber ( 197 0, 197
1), B uck ley ve Casso n ( 19 76), Casso n
(1979) . Caves ( 197 1, 1974). Dunni ng ( 197 1, 1974
, 1977, 1979), H irsc h (1976 ), Horst
( 1972). Hufba ue r ve Ad le r ( 1968), l~ymer ( 1976),
Jo hnson ( 1970), Reclaw ay ( 1967 , 1968),
R ı l!! ımı ıı ( 1979). Ve nı nn 11966 . 1969) n
l ::mı k s ::ıv ıl ıoı hili r .
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edenlere yöne li k faiz ve kar payı yükümliilük leri, aynı şirket l eri n gen i ş l eyen kapıısitelerinin
değerinden daha faz la ve hızlı artmaktadır.
Bii· başka deyişle ş irket l e r artan sabit sermaye yat ırıml a rının parasal değerinin çok
· üstünde bir yükümlülük le (faiz ve temettü) karşılaşırlar. Bu yükünılülliklerin artış ı , ayn ı
zamanda para piyasasında faiz oranlarının yükselm e eğilimiy l e birleşince, gerileme
dönem in in de bir habercisi niteliğine bilrünilr. Çevrim in geri leme dönem inde; serm aye
i J.,
piyasaları aracı lı ğ ı y l a sabit sermaye yatırım l a rın a fo n ak ış ın ın kes ilm es i (Toporowsk
1,
198
R.,
ing
ferd
il
(H
ı
as
annı
l
z
ı
h
1993. 21-23) ve bu piyasa lardaki spekü lat if girişim !erin
artması
da
daha
işlemlerin
270) birarada gözlenir. Serm aye piyasalarındaki spekülatif
borsalardaki fiyat da l ga l anma l arın ın (vo latility) hızlanmasına neden ol ur. Borsalardaki fiyat
Bu karları
d a l galanm a l arı, profesyonel spekü latörleri n yilksek karlarını birlikte get irir.
düşen karı
paylarına
kendi
de
ler
birey
ibi
sah
gören diğer bazı ·potansiyel ' para-sermaye
Böy les i
ar.
olurl
neden
asına
artm
da
daha
ın
'
lar
almak aİ11ac ı y l a spekü latif ·yatırım
finans
n
dayanmaya
a
arın
ırıml
yat
sermaye
it
sab
da
ya
arına
l
s pekü l asyonların, ken.di kaynak
ını
aracağ
ık
ç
ortaya
olarak
gi.iç
bir
ayrı
besleyip
denilebilir)
de
sermayes ini (borç sermayesi
R.,
·
(Hilferding
vurgular
olduğunu
katkısı
önemli
reçte
sü
bu
bankaların
belirten Hilferding,
1981, 270) ..
gibi, finans kesiminin ve onun bir uzantısı sermaye piyasasının
anal iziy le reel kesim in kar lılık ana lizi böyle bir ortamda (kriz) birbiriyle
tersini
örtüşm eyeb ilir (Şişman M., 1996, 79). Oysa Poıtföy Dengesi yaklaş ımı . bu konumun
bir
rasında
a
öngörmüştür. Onlara göre. spekülatörler ile üretken sermayeye yatırını yapan lar
ya
parayı
eki
ayrıma gerek yoktur, bireyler veya kuruml ar tercihleri doğrultusunda ell erind
arasında
~ağıtlar
para olarak tutmakta ve/ya da üretken serm aye ile değerli
kullanabilmektedir (Keyder N .. 1993. 348).
Anlaşı l ab il eceği

karlı lık

1

iV. SONUÇ

Se ı'maye piyasa l arı. ekonomi politik bir yak l aş ıml a ele a lındı ğ ında, kendi doğasında·
belirsizlik ve i st ik ra rs ı z lı ğ ı taşımaktadır. Bu belirsizlik ve istikrarsızlığın en önemli
gösterges i; hisse senedi fiyat l arının politik ve/veya daha çok iktisadi nedenlerle
ca, 1980' li
dalgalanması (aşırı vo latite) ve borsa krizleri çıkarm as ı olgusudur. Ay rı

.

~

1987 Merkez ülkeler ağ ırlıklı (New York) borsa krizinin, reel kesime etki leri aç ı s ınd an
olm asa bile değersizleşen hi sse senedi aç ı s ınd a n , 1929 borsa krizinden bi le daha büyilk
boyutta bilinmektedir. Bu örn ek bile tek başına serm aye piyasaları reel kesim bağlantısının
giderek koptuğunu göstermekted ir. Ayrıca, 1994 TU rkiye. 1995 Meksika ve 1997 Güney
Kore ve Japonya (Yanıaichi) borsa krizlerinin il gili ülkel eren reel kesim terine fark lı
etk ilerle gerçek l eşti ğ i belirtilebilir. Ö rn eğ in Uzak-doğu'daki il. Dünya Savaş ın dan bu yana
en büyük finansal kriz olarak gösteril en 'Japon Yamaichi borsa kri zi (adı geçen ş irk et in
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bu yana sermaye piyasalarının mevcut yapısı dikkate alındığında çalışma boyunca
vurgulandığı gibi; sermaye piyasalarının kısa vadeli yanı da giderek keskinleşmektedir. Bu

olgu da sermaye piyasalarının reel kesim bağlantısını giderek koparmaktadır. Bif başka
deyişle, Portföy Dengesi yaklaşımının öngörüsünün aksine, sermaye piyasalarının sabit
sermaye yatırımlarına kaynaklık etmesi anlayışı ortadan kalkmaktadır. Çünkü adı üstünde,
kuramın sermaye piyasasına bakışı fon arz eden birey ve aracı kurumların penceresindendir.
Yani Poıtföy Dengesi yaklaşımı analiz birimini ·fon ·arz edenlerin faydası' olarak
belirlemekle. bu piyasanın tüketim tarafını tahlil eden mikro ölçekli bir kuram olmaktan
ileri gidememektedir. Dolayısıyla makro ölçekteki borsa krizlerini açıklamaktan uzaktır.
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borsadaki hisseleri 32milyon paunp zarar ettirdi ve bu şirketin sonu oldu) bu tür krizlerin
hangi ülkeyi ne boyutta . yakalayacağının belli olmayacağını göstermesi açısından ilginçtir.
Zira bilindiği üzere, Japonya di1nyanıİ1 en çok kredi veren iilkesi olarak tanınmaktadır (The
Daily Telegraph,25 November 1997).

