TÜRKİYE'DE UYGULANMIŞ DÖVİZ
KURU REJİMLERİ ve BÜYÜME

Yrd. Doç. Dr. Gülsüm (Özkan) AKALIN(*)

Türkiye'nin Şubat 2001 itibariyle dalgalı döviz kuru rejimine geçtiği açık
lanmıştı r. Bu nedenle, Türkiye'de 1974 yılından bugüne yaşanmış döviz kuru
reji mleri üzerinde durmak bugüne ve gel eceğe ışık tutacaktır.
Yeni olmayan küreselleşmenin 'yeni finansal mimari' arayışlarının bir
parçası da yine döviz kuru rejimleridi r. Bu arayışın bir ürünü de LYS sınıfla
masıd ı r. Aşağıd a önce kı saca LYS sınıflaması ve bu sınıflamaya göre
Türkiye'deki döviz kuru rejimleri verilecektir. Daha sonra LYS sın ı flamas ı
çerçevesinde yapılan büyüme-döviz kuru rejimi ilişkisini gösteren çalışmada
va rılan sonuçlarla Türkiye verileri karşılaştırılacaktır.
LYS

S ınıflaması'

IM F s ınıflamas ının 2 dı ş ında bir sınıflama yöntemi olarak sunulan bu
s ınıflam ad a, önce Frankel'in dokuz gruba ayırdığı döviz kuru rejimleri dört gruba
indirgenir.
Frankel'in tanıml adı ğ ı döviz kuru rejimleri şu şekildedir •
1) Para Birliği (Currency Union),
2) Para Kurulu (Currency Board),
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• M anııara Üni versitesi, İ k tisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü Öğretim Üyesi,
' Edııa rd o Levy-Yeyati and Federico Stıırzenegger, (2000), "Cl ass i fıng Exchange Rate Regimes: Deeds
vs Words", First Version December 1999, Second Version Novemder 2000, http://www. utdt.
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Working Paper, No.7338, September, http://www.enbier.org/papers/W7338.

Yrd. Doç. Dr. Gülsüm (Öz kaıı) AKALIN

3) Tam Sabit Döv iz Kuru (Truly Fixed Exchange Rate),
4) Ayarlanabi lir Bağlanma (Adjustable Peg),
5) Sürünen B ağ l anma (Crawling Peg),
6) Sepete Bağlanma (Basket Peg),
7) Hedef Bölge veya Bant sistemi (Target Zone or Band),
8) Yönetimli Dalgalanma (Managed Float),
9) Serbest Dalga lanma (Free Float),
LYS s ınıfl amas ınd a grup lama (cluster) analizi çalışması so nrasında, yukarı
daki sın ıflamanın ilk üçü sabit döviz kuru rejimi (fıxed exchange rate), 4, 5, ve 6
sürünen bağ l anma (crawling peg), 7 ve 8 kirli dalgalanma (dirty floating) ve 9 ise
saf dalgalanma (pure float) olarak dört gruba indirgenir. Çünkü, bu smıflamada
resmen açıklanmış bilgilerden değil fiilen gerçekleşmiş değerler üzerinden
hareket edilir 4 •
Bu analizde, 3 ana ölçüt alınmaktad ır. Bunlar,
1) Döviz kuru volatilitesi (Qe); Bir ülkede, bir takvim yılında nominal
döviz kurunda meydana gelen mutlak aylık yüzde değişmelerin ortalaması olarak
hesabedilir,
2) QDe; Döviz kurundaki değişmelerin volatilitesini gösterir, döviz kurunda meydana gelen aylık yüzde deği şmelerin standart sapması olarak hesabedilir.
3) Qr; Ülkenin uluslararası rezervlerinin aylık volatilitesini gösterir, bir
önceki ayın dolar cinsinden parasal tabanına göre, dolar cinsinden ölçülen ulusl araras ı rezervlerde meydana gelen mutlak ay lık değişmelerin ortalaması olarak
hesabedilir.
Bu göstergelere göre döviz kuru rejimi h akkında karar verilmektedir.
Aşağıdaki Tablo 1 bu durumu özetlemektedir.

TABLO 1
Döviz Kuru Rejimleri
Döviz Kuru
Rejimleri

Rejim

Smıflaması

o.

Q A,

Q,
Düşük

Puanı

Tanımsız

1

Düşük

Düşük

Esnek
Kirli Dalçıalanma
Sürünen
Baqlanma
Sabit

2
3

Yüksek
Yüksek

4

Yüksek
Yüksek
Yüksek

Düşük

Yüksek
Yüksek

5

Düşük

Oüsük

Yüksek

Kaynak: Levy-Yeyati and Sturzenegger, (2000), a.g.m.,
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ukarıdaki Tablo ı 'e bakıldığında bir ülkede hangi döviz kurunun yaşanmış

olduğunu anlamak içi n yukarıda belirtilen üç temel değişkenin aldığı değerlere
bakma k gerekir. Örneği n , bir ülkede e nek döviz kuru yaş~n.mışsa;
. ·v · ..
ı) Qe yük ek, yani o ülkede aylık döviz kuru değişmelerı~ın hareketlılıgı (ınış
ıkış yönünde) yük ek o lmu ştur (sadece çıkış yönünde değıl),
2) QDe yü k ek ,yani döviz kuru değ işmelerinin volatilitesi de yüksek olmuştur,
3) Qr düşü k, yani merkez bankas ı rezervlerindeki değişme oranı ya çok az ya da
hiç o lmam ı ş tır. Bu şekilde bir ülkenin hangi döviz kuru rejimini yaşadığına karar
verilmektedir.

Levy-Yeyati ve Sturzenegger'in 1974- 1999 yılları için yaptıkları adı geçen çalış
ma IMF'ye üye tüm ülkeleri kapsa mı ştır. Bu çalışmanın sonucundaki dört temel
bulgu şöy le özetlenebilir .
1) Di ğer çalışmaların aksine, bulguların son yıllarda ara rejimlerden uzak(ki bunlar köşe çözümlemesini öngörenlerin ileri sürdüğü bir
hipotezd ir6) desteklem ediği , yani 1974 yılı sonrası ülkelerin ya sabit döviz kuru
reji mini ya da esnek döviz kuru rejimini seçtiği yönündeki saptamalara zıt bir
sonuç ç ıkmı ştır.
laş ıldı ğ ı gö rü şünü

2) Saf dalgalı döviz kuru rejiminde, döviz kurlarının çok az hareketlilik
oysa esnek döviz kuru rejiminde yukarıdaki Tablo l 'de de görüldüğü
gibi döviz kurlarının aylık volatilitesinin yüksek olması gerekir.
gösterdiği,

3) De jure dalgalı döviz kuru rejimlerinin sayısındaki son yıllarda görünen
artı ş ın de facto kirli dalgalanma sayısındaki artışın bir yansıması olduğu, yani
ülkeler yasal olarak sabit döviz kuru rejimini uygulayacaklarını açıkladıkları
halde uygulamada hem döviz kurlarında aşırı hareketliliği hem de rezerv
hareketlerinde aşırı yüksekliği bir arada yaşamışlardır. Bu da, yasal olarak dalga lı kura geçmenin bir nedeni olarak görülmüştür.
4) Döviz kuru rejimlerinde de facto bağlanmanın sayısındaki artışın sabit
döviz kuru anlaşması yapmanın verdiği korkudan (fear of fıxed) kaynaklandığı
şeklindedir. Çünkü, aynı zamanda bazı ülkelerin dalgalı döviz kuru rejimini
seçtiklerini açıklamalarına rağmen bu rejimi uygulamadıkları ve dalgalı döviz
kuru rejimi sendromu (fear of floating) yaşadıklarına dair başka saptamalar
vardı r 7 •

' a.g. m.,
' Gülsüm (Özkan). Aka lın, (2001 ), "Döviz Kuru Rejimleri: Üç Büyükler ve Gelişen Piyasa Krizlerinden
Ç;karı lan Dersler Üzerine", (Banka ve. Ekonomik Yorumlar Dergisi'nde yayınlanacak),
Guıllerıno A. Calvo and Carınen Reınhart, (200 1), "Fear of Floating", Tlıis draft March 29, Fii'st dra ft
January 12,2000 , http://www.puaf.umd.edu/faculty/paperslreinharUfear.PDF,
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Edwards'a göre LYS sınıflamasından IMF sınıflamasının yanlış olduğu gibi bir
anlam çıkarılmamalıdır ancak bulunan sonuçlar da dikkate değerdir. Örneğin
1998 yılında 12 ülke IMF'e göre dalgalı döviz kuru rejiminde iken (de jure)
LYS'ye (de facto) göre değildir. Esas ilginç olanı bazı ülkeler sabit döviz kuru
rejimini uygulayacaklarını açıklamış olmalarına rağmen de gerçekte öyle
olmadığı görülmüştür . Bu aç ıdan de facto sınıflama gerçeği yansıtacaktır. Bu
saptamalar üzerine yapılacak analizler ve verilecek kararlar da daha isabetli olacaktır. Bu nedenle konu Türkiye açısından da çok önemlidir.

Türkiye'de Döviz Kuru Rejimleri (1974-2000)
Yukarıdaki

sözü geçen LYS sınıflamasına göre, Türkiye'ye ait 1974- 1998
döviz kuru rejimleri şu şekilde özetlenebilir9 • Elbette ki 200 l yılında
ki bir çalışma 1998 yılın-da bitmemelidir. Ancak, sözü geçen çalışmada bazı
ülkeler için 1999 yılı veril eri de vardır. Fakat Türkiye için mevcut değildir.
Ayrıca 1999 ve 2000 yılları için çalışma genişletilebilir görülse de analizi özünden saptıracağı kaygısı ile kaçınılmıştır. Kaldı ki , aşağıda da görüleceği gibi
özellikle 1998 yılı uygulaması sonraki yıllara da ışık tutacak niteliktedir. Yine de
1999 ve 2000 yılları için de jure rejim açıklaması ile yetinilecektir.
Aşağıda LYS sınıflaması çerçevesinde Türkiye için 1974-1998 yılları
arasında sekiz dönem saptanmıştır. Parantez içindeki tek sayılar Tablo 1'e göre
Türkiye'nin rejim puanlarını göstermektedir. Ayrıca 1999 ve 2000 yılları için
LYS sınıflaması dışında açıklama getirilecektir.
yıllarının

1) Dalgalı Döviz Kuru Rejimi (2) (1974-1977),
2) Süıiinen Bağlanma ( 4) (1978),
3) Dalgalı Döviz Kuru Rejimi (2) (1979),
4) Kirli Dalgalanma (3) (1980),
5) Dalgalı Döviz Kuru Rejimi (2) (1981-1993),
6) Kiri i Dalgalanma (3) ( 1994 ),
7) Dalgalı Döviz Kuru Rejimi (2) (1995-1997),
8) Sabit Döviz Kuru Rejimi (5) (1998),
Yukarıdaki

döviz kuru rejimlerine bakıldığında Türkiye 1974-1977
döviz kuru rejimini, 1978-1980 aralığında döviz kuru
rejimleri açısından istikrarsız bir dönemi yaşamıştır. 1981- 1993 yılları arasında,
13 yıllık uzun bir dönem döviz kuru rejimi açısından istikrarlı olduğu ve sürekli
aralığında

sürekli

dalgalı

'Sebastian Edwards, (2000), "Exchange Rate Regimes, Capital Flows, and Crisis Prevention", University
ofCalifornia aııd NBER August 31, ~www.anderson . ucla.cdu/faculty/ sebastianed- wards/woodstock2.pdf.
' Bkz., Levy-Yeyati and Sturzenegger, (2000), a.g.m.,
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dal ga lı d .. iz kuru rejimi yaşanmı ştır. 1994 dö".iz kuru reji.~i. değişikl~?i _v~
a rdından 199 - 1997 y ıll arını kapsayan üç yılda yıne dalgalı dovız kuru reJımını
a a mı e en ilginç ola nı incelenen 1974-1 998 dönemi itibarıyla hiç görülmemı olan abit dö iz kuru rejimini 1998 yılında yaşanmış olmasıdır •
10

199 y ılınd a TMF Türkiye'yi ya kın izlemeye almıştır 11 • IMF raporunda ise,
Türkiye yönetimli dalgalanma rejimindedir. IMF raporundaki yönetimli dalga lanma Frankel'in s ınıflamasında (8) no'lu rejime denk gelir. Bunun LYS
ını fl ama ı karlığı da kirli dalgalanma yani (3) no'lu rejime karşılık gelmektedir.
Yani, şayet Türkiye IMF'de belirtilen de jure s ınıflama çerçevesinde uygulama
yap aydı LY 'ye göre (3) no'lu döviz kuru rejimine karşılık gelecek-ken (5) no'lu
abit döviz kuru rejimine denk gelm i ştir. Bu çok büyük bir sapmadır ve aynı
zamanda çok öneml i bir sap tam adır. O halde, Türkiye 1998 yılında yönetimli
dalga lanma bir yana kirli dalgalanmayı bile yapamamıştır. Aksine, ya para kurulu, ya para birliği , ya da tam sabit döviz kuru rejiminden birini yaşamıştır.
Bunlardan hangisi yaşan mı ş olursa olsun döviz kuru rejimi açısından tam
sabi t döviz kuru reji mi etkisini göstermektedir. Bu nedenle 1998 yılı daha sonraki yı ll ar için çok önemlidir. Bu yılın 1999 yılı Avrupa Merkez Bankası'nın kuruluşunun öncesine yine bu yılın A. B. D.'nin bankacılık kesimine yönelik köklü
değişiklik lerin yaşa ndı ğ ı 1999 yılının bir önceki yılına
ve yine bu yılın IMF
deneti minde seçilen 12 pilot ülke dahilindeki Finansal Sektör Uyum
Program ı 'nın (FSAP) başlandığı y ılın öncesine gelen bir yıl olduğunun 1 3 ve
Türki -ye'nin IMF'nin yak ın izleme programında olmasının altı özellikle çizilmelidir.
12

Türkiye'nin 1998 yılında yaşadığı bu sabit döviz kuru rejiminin başka
ülkelerde daha önce yaşanıp yaşanmadığını tespit etmek için LYS sınıflamas ı
yapılmış beş ülke verilerini tarayarak elde ettiğimiz bulgular şu şekildedir.
Sabit döviz kuru rejimini (veya para kurulu ya da para birliği);
*Ş ili 1980 yılında yaşamıştır ve taranan beş ülke arasında bu rejimin uygul a ndı ğı ilk ülkedir. Bu yılda tam sabit döviz kuru rejimi mi para kurulu mu ya da
para birli ği mi o lduğu araştırılmalıdır.
*Arjantin 1992-1995 ara lığında sürekli dört yıl ve tanımlamayan üç yılın ardın
" IM F raporuna gore, 1998 yılında Türkiye yönetimli dalga lanma rejimindedir. Bkz., IMF, {l 998) AnRepon ı 998, s. 140.
'
"Erinç Y c ıdan, (200 1), Küreselleşme Süreci nde Türkiye Ekonomisi İstanbul s J 59
" Bernard Shull , (2000), Financia l Modern ization Legislation in the United St~t~s UNCTAD Discııssion
Papcr, No. 15 ı , Oct.,
'
'
nua ı

''A ka lın , a . g . nı . ,
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dan 1999 yılında tekrar bu rejimi yaşamıştır 1 • . Bu sonuç de jure açıklamalarla da
uyumludur yani para kurulu uygulamasıdır.
*Meksika ise 1991-1995 yılları arasında beş yıl söz konusu rejimi yaşamıştır,
Bunun para kurulu mu yoksa tam sabit döviz kuru rejimi mi olduğu açık değildir
ancak açık olan 1995 yılında Meksika'nın yaşadığı krizdir.
*Brezilya 1998 yılında (5) no'lu rejimi yaşamıştır ve bu yıl Brezilya'nin krizde
olduğu yıldır.

*Bulgaristan'a ait sadece dört yıllık veri vardır ve 1998 ve 1999 yıllarında bu
rejim yaşanmıştır 1 5 • Bu ülkedeki uygulamanın adı yasal olarak da para kuruludur.
Türkiye için LYS sınıflamasında 1999 yılına ait veri bulunmamaktadır • Ancak
IMF raporuna göre Türkiye sürünen bağlanma (crawling peg) uygulamasındadır.
2000 yılında ise Türkiye IMF'ye verdiği 9 Aralık 1999 tarihli Niyet Mektubu
çerçevesinde 2000-2002 yıllarını kapsayan Enflasyonu Düşürme Programına
başlamıştır. Yeldan'a göre, bu programdaki para ve döviz kuru politikalarının
işleyiş şekliyle "Merkez Bankası para kurulu olarak işlev gör-meye başlamış
durumdadır" • IMF raporuna göre ise Türkiye 2000 yılında da sürünen bağ
lanma (crawling peg) uygulamasındadır •
16

11

18

Döviz Kuru Rejimleri ve Büyüme
LYS sınıflamasına göre yapılan ikinci çalışma, döviz kuru rejimleriyle
büyüme arasındaki ilişkiyi araştırmaktadır • Bu çalışmanın sonucuna göre, döviz
kuru rejimi ile büyüme arasında sanayileşmiş ülkelerde hiçbir ilişki bulunmazken, gelişmekte olan ülkelerde çok sıkı bir ilişki olduğunun saptandığı belirtilmektedir. Bu ilişkinin yönü şu şekildedir. Döviz kuru rejimi sabitlemeye yaklaştıkça büyüme yavaşlamakta ve bir o kadar da çıktı volatilitesiyle karşılaşıl
19

maktadır.

Türkiye için, yukarıdaki döviz kuru rejimi sınıflamasına ve
GSYİH'daki reel büyüme oranları arasındaki ilişkiye göre gözlemlediğimizde şu
durum orta-ya çıkmaktadır •
Bu

saptamaları

20

göre Arjantin. 3 l Aralık l 999 yılı itiba rıyla para kurulu -currency board- uygulabkz, IMF, ( l 999), a.g.r., s. l 65,
" IMF sınıflamas ın a göre Bulgari stan, 31 A ralık l 999 y ılı itibarıyla para kurulu -currency board- uygulamasındadır, a.g.r. ,
" IMF sınıflamasına göre Türkiye, 3 l Aralık l 999 yılı itibarıyla sürünen bağlanma (crawling peg) uygulamasındadır, a.g.r.,
" Yeldan, a.g.e. , s.168,
" IMF, (2000), Annual Report 2000, s.143 ,
" Eduardo Levy-Y eyati and Frederico Sıurzenegger, (2001 ), "To Float o r to Trail : Evidence on the Jmpact
of Exchange Rate Regimes", http://www. utdt.edu /-fstıırzen/ floattoı;:row2.pdf.
"IMF

s ınıflamasına

masındadır,
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ı) 1974-1 977 yıll arı arasındaki dalgalı döviz kuru rejiminde GSYİH'da
artı oranı ıra ıyla % ,6, %7,2, % 10,5 ve %3,4 olarak gerçekleşmiştir.
2) I 97 - J 9 Oy ı 1lan aras ında dövi z kuru rejimleri istikrarsızdır. Bu yı'.1ar ~a
Yİl-l'da 197 y ılında % l ,5'luk artış olmasına rağmen azalış hakımdır.
Ekonomide J 979 y ılında %-0, 6'lık ve 1980 yılında %-2,4'lük küçülme yaşanmı tır,

3) ı 9 1-1987 yıll arı arasında LYS sınıflamasına göre yaşandığı belirtilen
da lgalı döviz kuru rejiminde (sermaye hareketlerinin serbest olmadığı dönem)
G YiH'da y ıll ar itib a rı yla s ırası y la %4,9, %3,6, %5,0, %6,7, %4,2, %7,0 ve
ı 9 7 y ılında %9,5 oranında büyüme ger-çekleşmiştir ve istikrarlıdır,

4) ı 988-1993 y ıll a rı arasında yaşanan dalgalı döviz kuru rejiminde bir
değiş iklik ol-mamakla birlikte, büyüme oranları istikrarsızdır yani çok hızlı bir
yükseliş in ardından çok hızlı bir düşüş yaşanmıştır. Ancak yine değişim pozitif
yönlüdür. Bu değ işim sırasıyla %2,1 , %0,3, %9,3, %0,9, %6,0 ve %8,0 olarak
gerçek l eş mi ştir. Görüldüğü gibi , 1989 yılındaki %0,3'lük düşüşün ardından 1990
y ılında %9,3'lük çok büyük bir artış hemen ertesi yıl %0,9'luk büyüme çok
keskin bir aza lı şı ifade etmektedir. Sadece 1992 ve 1993 yıllarında üst üste iki yıl
%6 'lık ve %8'lik büyüme oranı söz konusudur. Bilindiği gibi de, ardından 1994
y ılı krizi yaşanmı ş tır.
5) 1994 yılı 13 yıllık dalgalı döviz kuru rejiminden çıkışın olduğu yıldır.
LYS'ye göre bu yılda kirli dalgalanma yaşanmıştır (3) yani bu yılda hem döviz
kuru volatilitesi çok yüksek hem de merkez bankası rezervlerindeki hareketlilik
çok yüksektir. Bu yılda GSYİH , 1993 yılının %8,0'lik büyümesinin ardından
incelenen dönem itibarıyla hiç görülmemiş %-5,S'luk keskin bir düşüş
yaşa mıştır.

6) 1995-1997 yılları arasındaki LYS'ye göre üç yıllık dalgalı döviz kuru
rejiminin yaşandığı belirtilen yıllarda GSYİH büyüme oranına bakıldığında, bu
oranın s ırası y la %7,2, %7,0, %7,2 olarak gerçekleştiği görülür.
7) 1998 yılı ise incelenen dönem itibarıyla hiç yaşanmamış bir döviz kuru
rejimidir ve rejim puanı 5'tir. Bu yılın büyüme oranı ise %3,l'dir. Ancak önceki
üç yıla gö re düşük bir büyüme oranıdır.
8) LYS s ın ıflamasına göre 1999 yılı döviz kuru rejimiyle ilgili veri bulunmamaktad ı r. Ancak, IMF'ye göre sürünen bağlanma r~jimindedir ve GSYİH'da
%-4,7'lik bir küçülme yaşanmıştır,
9) 2000 y ı lında ise Yeldan'a göre Merkez Bankası para kurulu gibi işle"' ~974-1997 yılları arası GHYiH'daki yıllık büyüme verileri için bkz., http://ckutup.dpr.go.Yı.tı:L ekonomı/r:osterge/tr/tmeı:/gsyi-t.html. 1998-2000 yılları, DPT, Temel Ekonomik Göstergeler Mart 2001
s. ı4 ,

'
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nıektedir, IMF raporu na göre ise Türki ye sürünen bağlanmadadır ve bu yılı n

büyüme

ora nı

ise % 7,2'dir.

Yukarıda yapt ı ğ ımı z sapta m a l arı döviz kuru rejimi büyüme ilişkis i açısın
dan değerlendirmek gerek irse, sözü geçen çalışmanın sonuçlarıyla bağdaşır gibi
görünse de baz ı farklı durumlar söz konusudur. Türkiye 1974-1998 yılları
itibarıyla b ak ıldı ğ ınd a d a l ga lı döviz kuru rej iminin yaşandığı yı llarda büyüme,
1978-1980, 1994 yıllarında dövi z kurlarınd a ara rejimi yaşadığı ve 1998 yı lın da
sabitleme tarafında yer aldığı dönemlerde küçülme yaşamıştır. Burada hemen
büyüme ile döviz kuru rejimi arasında doğrudan bir neden sonuç ilişkisi üzerinde
durmad ı ğ ımı z ın altını çizmek gerekir. Çünkü, büyüme elbette ki tek bir nedene
indirgenemez.

Sözü geçen çalı ş mada çıktı volatilitesiyle döviz kuru rejimi arasında esnek
döviz kuru rej imi lehin e saptama yapılmıştır. Türkiye için baktığımızda kısa
vadeli sermaye hareketlerinin yoğun olduğu 1987 ve 1993 yıllarında keskin
çıktı volatilitesi yaşanmıştır 21 • Bu yıllar varı lan sonucu ötelemektedir. Ancak,
1995-1 997 y ıll arı arası, ki bu y ıllar döviz kuru rejimi açısından dalgalı döviz
kuru rejiminin geçerli olduğu yıllar olarak belirtilmektedir. Büyüme üç yıl üst
üste % 7 ,O civarındadır. Yani bu y ıllarda, bir önceki 1987- 1993 dönemine göre
istik-rarsızlık yoktur ve bu yıllar yine sermaye hareketlerinin serbest olduğu yıl
lardı r22 . 1995- 1997 yılları aras ı ana çalışmanın hipotezini desteklemektedir23 •
Ayrıca, süper sabitlemenin yaşandığı 1998 yılı büyüme oranı olan %3,0'lük
büyümeden sonra 1999 y ılınd a yaşanan % -4,Tlik gerilemede çalışmanın bulgularıyla örtü şmektedir.

Ayrıca

Türkiye için, TL.'nin değerli tutulduğu yıllarla reel ulusal gelirde
bir eşzamanlılı ğ ın bulunduğunu gösteren çalışmada
ki dönemlere bakıld ı ğ ında 1973 -1977, 198 3-198 7 ve 1995-1997 yılları arası ,
büyümenin olduğu yıllardır24 • Bu yı llar LYS'ye göre dalgalı döviz kuru rejiminin
kesi ntis iz uygulandığı yıllara denk gelmektedir.
artış o ldu ğ u yıllar aras ınd a

" 1993 yı lınd a ge li şen piyasal ar içinde en yüksek getiri oranı Türkiye'ye aittir. Bkz., Gülten Kazgan,
( 1997), Küresel l e ş m e ve Yeni Ekonomik Düzen, i stanbul , Tablo Vlll, s. 140,
" Ancak nas ıl bir büyüme o lduğun un anali zi için bkz.,Gülten Kazgaıı, (1999), Tanzimattan XXI. Yüzyı l a Türkiye Ekonomisi, lstanbu l, s. I 86-204,
" Ancak, bu dönemdeki fai z-iç ve dış borç kıskacı için bkz., Sinan Sönmez, (1998), Dünya Ekonomisinde Dönü ş üm, Ankara, s.507,
" Yeldan, (2001 ), a. g.e., s.34-37,
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Bu çal ı nı a dan çı ka n sonuçlar ş unl a rdır.

ı) Tü rkiye LY ınıfl a masına gö re 1974-1998 aralığında, 1978, 1980, 1994 ve
ı 99 yı il a rı hariç, da l galı döviz kuru rejimini yaşamıştır. Burada, gerçekleşen
duru mlardan hareket ed ild i ğinin altını bir kez daha çizmek gerekir.
2) Döviz kuru reji mi ile büyüme aras ında, gelişmekte olan ülkelerde esnek döviz
kuru rej imi lehine varıl an sonuç, Türki ye için özellikle (1981-1987) dönemi
itibari yle k ı men d oğrul anmı ş gibi gözükmektedir.
3) Esnek döv iz ku ru rejiminin çıktı volatilitesini azalttığı hipotezi Türkiye için
19 7 öncesi için daha faz la geçerlidir. Fakat 1989- 1993 arası çıktı volatilitesi çok
yüksektir. Bu y ıll arın ay nı za manda sermaye dolaşımının serbest olduğu yıllara
denk geldiğin in de özellikle beli rtilm esi gereklidir.
4) Üçüncü madde ile bi rli kte 1995-1 997 aralı ğında ise, hem dalgalı döviz kuru
rej imi ve hem de serbest sermaye d o l aş ımının yaşandığı yıllarda üç yıl üst üste
%7,0 oran ın da bü-yüme sağl anmıştır.
5) 1998 yılı n da ise, Türkiye döviz kuru rejimleri açısından incelenen dönem
iti ba rı y l a hiç yaşa m a mı ş o ldu ğu bir döviz kuru rejimini yaşamıştır. Bu rejim para
b irli ğ i , para kuru lu ya da tam sabit döviz kuru rejiminden biridir. Bu aynı döviz
kuru rej imini Meksika 1991-1 995 , Arj antin 1992-1995 vel999, Bulgaristan
1998-1999 y ıll arı ara s ında y aşamıştır.
6) 1999 y ılı için LYS s ınıflam as ına göre yapılmış çalışmanın döviz kuru rejim
pu anı yoktur ancak IMF raporunda sürünen bağlanma (crawling peg) olarak
belirtilmektedir. Ça lı ş-manın il g inçli ğ i de burasıdır. 1998 yılında LYS'ye göre
rej im pua nı (5) olan Ti.irkiye'nin döviz kuru rejiminin, IMF raporunda bu yıl için
yönetim li da lgalanma o ldu ğu belirtilmektedir. Bu rejim gerçekten uygulanmış
olsa idi LYS s ınıfl a m as ında 3 no'lu rejim puanına denk gelecekti. Aradaki bu fark
çok ça rp ı cıd ır. Türkiye'de 1998 y ılı döviz kuru rejimi de facto ve de jure olarak
çok fa rk lıdır.
7) 5. ve 6. maddeler göz önüne a lındı ğ ında 1998 yılının altını tekrar çizmek
gerekir. Bun lar şu şe kild e s ıral anabilir.

•
•

1998 y ılın da Türkiye lMF'nin yakından izleme programı altındadır.
Bu yı l , 1999 y ılı Avrupa Merkez B an kas ı'nın kuruluşunun bir öncesi y ılına
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denk gelmektedir.
•
Yine 1998 yı lının A. B. D .'n in bankacılık kesimine yönelik köklü değişikliklerin yaşandığı 1999 yılının bir önceki y ılın a denk geld i ği.
Ve yine bu y ılın IMF denetiminde seçilecek 12 pilot ülke dahilindeki
FSAP'ın başlandığı yı lın öncesine gelen bir yıl olduğunun,

•

•
1998 yılının, 1997 yı lı Asya Krizi sonrası ve aynı zamanda Rusya ve Brezilya Krizlerinin yaşandığı bir yıl olmasının,
•
Türkiye'n in 1998 yılında yaşadığı döviz kuru rejimini Meksika'nın 1995
krizi öncesi yaşadığı döviz kuru rejimi olduğunun da ayrıca altı çizilmelidir.
8)Türkiye 1999 Kasım'ında IMF programına 24 yıl hiç yaşamadığı sabit döviz
ktıru rejimin yaşadığı bir yılın ardından girmiştir.
9) IMF raporl arına göre Türkiye 1999-2000
mindedir.

y ıll arında

sürünen

bağlanma

reji-
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