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Abstract
The Stabilization Programs in Turkey and Mexico: 1980-2001
The purpose of this study is to explain and compare the economic
crises and stabilization policies in Turkey and Mexico during the
last two decades.
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I.G R
Öteden beri Türkiye ve Latin Amerika ülkeleri, ya ad klar ekonomik, sosyal ve politik
sorunlardaki benzerlikler ve süreklilikler nedeniyle; uygulad klar IMF destekli istikrar
programlar nedeniyle, en az ndan Türkiye'de birbirleriyle s kça kar la t r lan ülkeler
olmu lard r.1980'lerden beri geçen yirmi y ll k süreç içinde gerçekten ya ananlarda ciddi
benzerlikler vard r. Adeta 20. Yüzy l n son çeyre*i bu ülkeler için bir krizler ve istikrar
programlar tarihi olmu tur. Türkiye 1977–80 aras nda bir d borç krizi ya am ve ard ndan 24
Ocak 9stikrar tedbirlerini alm t r; Latin Amerika ülkeleri de 1980'lerin ba nda çok a* r bir borç
kriziyle sars lm t r. Ardarda gelen çok say da 9stikrar programlar hayata geçirilmi tir. 1990’lara
kadar bu programlar, serbest piyasa ekonomisine geçi i sa*layan yap sal reformlar
gerçekle tirme ve en önemli kronik sorun olan enflasyonu dü ürmek için s k para ve maliye
politikalar uygulama biçiminde olu turulmu tur. Yap sal reformlar büyük ölçüde, ithal
ikamecilikten vazgeçip ihracata dönük olarak ekonomilerin yeniden yap land r lmas ve bu amaç
için d ticaretin liberalle tirilmesi; her alanda regülasyonlar n kald r lmas , özelle tirmelerin
devreye sokulmas ve devletin ekonomik faaliyetlerden çekilmesi biçiminde formüle edilmi tir.
Yap sal reformlar n h z ve hayata geçirilmesi, elbette her ülkede uygulama farkl l klar
göstermi tir.1990'dan sonra ise sermaye hareketlerinin liberalle mesi ve geli mekte olan ülkelere
h zl sermaye giri leriyle beraber, bu ülkelerdeki ekonomik sorunlar n boyutlar ve nitelikleri
de*i mi ; bu kez krizler "ikiz" kriz niteli*inde finansal krizlere dönü mü tür. Latin Amerika
ülkeleri olsun, Türkiye olsun, bu dönemde bir yandan makroekonomik temellerindeki sorunlarla
bo*u urken, bir yandan da globalle en dünyaya entegre olma sorunlar yla kar la m lard r.
Türkiye, de*i en dünyaya ayak uydurmaya çal rken erken ve eksik olarak yapt * reformlar ve
politika uygulamalar yla 1994'te ilk ciddi krizini ya ay p ard ndan da halen içinde bulundu*umuz
derin bunal m n içine sürüklenmi tir. Özellikle sermaye giri lerine yo*un ekilde maruz kalan
Latin Amerika ülkeleri de 1990'lar boyunca krizlerle sars lm lard r. Hem bu krizlerin yap s ,
hem de krizlerin öncesi veya sonras nda uygulanan enflasyonu dü ürme(dezenflasyon) ve/veya
istikrar programlar n n uygulamalar pek çok benzerlik içermektedir.
Bu çal ma, öncelikle son yirmi y ld r ülkemizde ya anan ekonomik krizleri, uygulanan
politikalar ve istikrar programlar n tarihsel bir perspektiften bakarak incelemeyi; ikinci olarak,
benzer sorunlar ve uygulamalar ya ayan Latin Amerika ülkelerinden Meksika'n n ayn zaman
dilimi içindeki geli imini ara t rmay ve son olarak, bu iki ülke aras nda benzerlik ve farkl l klar
vurgulayarak kar la t rmal bir de*erlendirme yapmay amaçlamaktad r.
II. TÜRK YE’DE 1980 SONRASI ST KRAR PROGRAMLARI
II.1. 24 Ocak 1980 Kararlar* ve 1980–89 Dönemi
1980 y l Türkiye için bir dönüm noktas olmu tur. 1977–1979 aras dönemde ya anan
ekonomik ve siyasi krizin ard ndan Türkiye'nin 1960'lardan beri uygulad * politikalara radikal
bir nokta konuldu*u söylenebilir. Baz boyutlar yla 1950'lere kadar da geri götürülebilecek bu
politikalar n temel özelli*i devletin ekonomik faaliyetlere yo*un ekilde müdahil oldu*u, iç
talebe dönük ithal ikameci politikalard r: Bu yap y sürdürmenin araçlar ise 5 y ll k planlar, a r
de*erli döviz kuru, negatif faizlerle geni lemeci bir para politikas , dü ük tutulan K9T ürünleri
fiyatlar ve devletin her alanda yo*un te vik, müdahale ve yönlendiricili*idir. Bu yap , planl
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dönemde ekonomide önemli düzeyde büyüme gerçekle tirmi se de, hem politikalar n dinamikleri
nedeniyle hem de d etkenlerle 1970'lerin ikinci yar s ndan itibaren t kanm , Türkiye çok ciddi
bir borç kriziyle sars lm t r. 1978 ve 1979 da IMF ile anla malar yap l p bir tak m önlemler (TL'
nin devalüasyonu, K9T ürünlerine zamlar, faizlerin yükseltilmesi, kamu harcamalar n n k s l p
K9T zararlar n azaltmaya ve Merkez Bankas kaynaklar na daha az ba vurmaya yönelik
tedbirler) al nd ysa da ve k sa vadeli borçlar n bir k sm (2.8 milyar$) uzun vadeli devlet
borçlar na dönü türüldüyse de, hem dünya petrol krizi hem de ülke içindeki politik
istikrars zl klar bu politikalar n sürdürülmesini engelledi.
Petrol krizinin dünya ekonomisinde hem geli mi hem geli mekte olan ülkelerde yaratt *
sorunlar birbiriyle etkile iyor; Geli mi ülkeler radikal politika dönü ümleri ya yorlarken
geli mekte olan pek çok ülke de bu ülkelerdeki s k para, yüksek faiz politikalar yla borç
krizlerine yuvarlan yorlard . Türkiye bu dönü üm döneminde 24 Ocak 1980 kararlar n alarak
dünyadaki dönü üme erken kat lan bir ülke oldu. 24 Ocak 1980 kararlar , ekonomide yap sal
de*i imleri içeren uzun vadeli önlemler ile k sa vadeli önlemleri birlikte içeriyordu. Uzun vadeli
de*i im amaçlar n n ba nda, kamu sektörünün ekonomideki öneminin azalt lmas ve özel
sektörün geli tirilmesi, serbest piyasa sisteminin i lerli*inin sa*lamak geliyordu. K sa vadeli
amaçlar ise, d ödeme güçlüklerine çözüm bulmak, ekonomide ithal ikamecilikten ihracata
dönük sanayile meye geçi i sa*lay c tedbirleri almak(devalüasyon, gerçekçi kur politikas ,
ihracat te vikleri ve d ticarette serbestle menin sa*lanmas ) ve enflasyonu dü ürmekti.
24 Ocak 1980 kararlar yla ba layan süreç kendi içinde dönemle tirilebilir: 1980-83 aras n ,
askeri dönemin sürdü*ü ve politikalar n s k s k ya ve tavizsiz olarak uyguland * bir alt dönem
olarak niteleyebiliriz. 1983 Aral ktan 1989'a kadar uzanan dönem ise, demokrasiye geçi le
birlikte ekonomik serbestle me ve yeniden yap lanman n h zland * , fakat enflasyon hedefinin
gev etildi*i bir dönemdir. 1989 sonras TL.nin konvertibilitesi ve mali piyasalar n
serbestle mesiyle birlikte baz politika uygulamalar nda farkl la malar devreye girmi tir.
1980–1988 Döneminin ortak noktalar öyle vurgulanabilir:
1) D*= ticaretin geli=tirilmesi ve serbestle=tirilmesi ve yabanc* sermaye yat*r*mlar*n*n
te=vik edilmesi. Bu amaç için önce devalüasyon (1$=47-TL.'den 1$=70-TL.'ye)
yap lm ve May s1981'den itibaren günlük kur uygulamas na geçilmi tir. 1985'in
ortas ndan sonra bankalar n kendi kurlar n belirlemeleri yöntemine geçilmi tir. Döviz
kuru rejimi ve sermaye hareketlerine ili kin bir di*er önemli de*i iklik 1984'te Türk
Paras n Koruma Kanunu'nun 30. Maddesinde de*i iklik yap larak döviz tevdiat
hesaplar n n aç labilmesine imkan tan nmas d r. Öte yandan ithalattan al nan resim ve
teminatlar indirilmi , kotaya tabi mal say s azalt lm t r. Ocak 1984'den itibaren
ortalama %76 olan nominal gümrük vergileri % 48.9'a indirilmi tir. 9hracatta ise devlet
denetimi büyük ölçüde kald r l p geni bir te vik sistemi getirilmi tir. D a Aç lma
politikas çerçevesinde yabanc sermayenin yapaca* dolays z yat r mlar te vik için
Serbest Bölgeler Genel Müdürlü*ü kurulmu , yabanc bankalar n ve turizm
kurulu lar n n Türkiye'de çal malar n te vik için yasal düzenlemeler yap lm t r.
2) Faiz oranlar*n*n serbestle=tirilmesi ve reel pozitif faiz uygulamas*n*n devreye
sokulmas*. Buna göre Temmuz 1980'den sonra vadeli mevduat ve kredi faiz oranlar
bir süre serbest b rak ld . Temmuz Bankac l * denilen bu dönemde faiz oranlar
yükselmi ve bankalar n mevduat sertifikas ç karmas serbestle tirilmi ti. "Banker"
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3)

4)
5)
6)
7)

kurulu lar kurulmu ve 1982 ortas nda Banker Krizi ortaya ç km t r. Krizin ard ndan 9
bankaya faiz oranlar n olu turma yetkisi verilmi tir (SOYDEM9R, 1998:15). Aral k
1983'te sistem yeniden düzenlenip bankalar denetime al nd . Aral k 83 kararlar n
takiben Merkez Bankas faiz hadleri denetimi ve tavan faiz hadleri konusunda yetkili
k l nd . Temmuz 1987 itibaren yeniden bir serbestle me giri imi oldu.
Faiz oranlar*ndaki serbestle=meye ilaveten finansal piyasalarla ilgili pek çok
yeniliCin de bu dönemde devreye girdiCini görüyoruz. Yasalarla pek çok yeni
finansal araç ve kurum olu turulmu tur. 1981'de Sermaye Piyasas yasas ç kar ld .
1982'de Sermaye Piyasas Kurulu olu turuldu. Sirketlerin ve bankalar n menkul k ymet
ç karabilmesi prosedürü 1980 A*ustosunda sa*lanm olmas na ra*men bu sürecin
i lemesi 1986 ve 1987 de gerçekle ti. Devlet tahvili ve hazine bonolar 1984'ten itibaren
hazine taraf ndan sürekli olarak ç kar lmaya ba land . May s 1985'de de haftal k düzenli
ihaleler ba lad . 1984'de Gelir Ortakl * Senetleri ve 1987'de dövize endeksli tahviller
yeni tip kamu sektörü ka* tlar olarak devreye girdi. IMKB 1986'da aç ld . Ayn y l
9nterbank para piyasas devreye girdi. Merkez Bankas aç k piyasa i lemlerine ba lad .
1988-1989'da Döviz ve Alt n Piyasalar kurumla t (YÜLEK, 1998:10–14).
ç fiyatlar*n piyasa denge fiyatlar*n* yans*tmas*. Bu çerçevede K9T ürün fiyatlar na
yap lan zamlar, destekleme(taban) fiyatlar n n dü ük tutulmas .
Para miktar*n*n s*n*rland*r*lmas*, sermaye üzerindeki vergilerin hafifletilmesi ve
iç borçlanmaya geçi=
Devletin küçültülmesine ili=kin olarak, sigara tekelinin kald r lmas , madenlerin
kamula t rma karar n n kald r lmas ve K9T'lerin özelle tirilmesinin ba lat lmas .
Reel ücretlerin-maa=lar*n dü=ürülmesi, sendikal faaliyetlerin düzenlenmesi.
9stikrar Program her türlü harcaman n k s lmas üzerine kuruldu*u için ücret ve
maa lar n denetlenmesi ve reel olarak dü ürülmesi bu dönemde önemli bir araç
olmu tur. Sendikal faaliyetler 1984'e kadar tamamen durdurulmu tur. Ücret ve
maa lar n net yurt içi faktör gelirlerindeki pay 1978-79'a göre 1981-1983'de %34'den
%24,8’e dü mü tür (KAZGAN, 1994:189):

1988-1989'a kadar bu uygulamalar n belli sonuçlar / kazan mlar olmu tur.
D borçlar n vade yap s önemli ölçüde iyile tirildi. 9hracatta önemli art lar gündeme
geldi. 9hracat 1980'de 2,9 milyar $'dan 1983'de 5,7 milyar$'a (GSMH'n n %4'ünden %11,2’sine)
yükseldi. 1987'de ise 10 milyar $'a ula t . Büyüme oranlar 1980–1983 aras nda y lda ortalama
%4 artarken, 1986'dan sonra ise enflasyonun kontrolü ikinci plana at ld * için büyüme oranlar
daha da artt ve 1986 ve 1987'de ekonomi s ras yla %8,1 ve %7,5 büyüdü. Enflasyonun
dü ürülmesinde ba ar kazan ld : GSMH deflatörünün 1978–80 ortalamas %73 iken 1981–1983
aras nda %32,5 oldu. Ancak 1985'den sonra enflasyonu dü ürme hedefi, gözard edildi*i ve
büyüme ön plana ç kt * için 1984–1987 aras nda bu art %40,9 oldu.
Bu ba ar lara ra*men 1980–88 aras nda ihmal edilen, yap lamayan birçok boyut kald :
Öncelikle ihracattaki art , önceki dönemde çok dü mü olan kapasite kullan m ndaki
art tan kaynaklanm , ihracat sürdürmeyi sa*layacak bir yeni sanayi hamlesi yap lamam
oldu*undan ihracat art n n s n r na çabuk ula lm t r. Özel sektör konut ve turizm yat r mlar na,
kamu sektörü de daha çok enerji ve ula m gibi altyap yat r mlar na öncelik verdi*i için ihracat
te vik edecek bir üretim yap s gerçekle tirilememi tir. (Yeldan, 2001: 47). 9hracatla ilgili bir
di*er sorun da hayali ihracat olgusunun yayg nla mas olmu tur.
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Ayr ca unu da belirtmek gerekir ki devletin ekonomideki a* rl * hedeflendi*i gibi
azalt lmam ; devlet bankac l kta olsun, te viklerin da* t m nda olsun hiçbir ekilde geri
çekilmemi tir. Politik süreç, ekonomik/politik yozla malarla kendi kendini sürdürmü tür.
1988 Ekonominin yeniden t kand * dönemin ba lang ç y l n olu turmu tur. 1988–1989
y llar , ekonomik verilere bak ld * nda sorunlu y llar olarak görülmektedir. Büyüme h zlar
yava lam , enflasyon ivme kazanm (%68) d ve iç borçlar artm (d borçlar 38,3 milyar $
olmu ve GSMH'ya oran 1987 sonunda %60'a varm t r. Bu dönemde Türkiye yeni geli en
ülkeler aras nda be inci en büyük borçlu ülkedir.), 80'lerden beri TL. ilk defa de*er kazanmaya
ba lam ve ihracata dönük te viklerde gerilemeler ba lam t r. 4 Subat 1988 kararlar finansal
dengesizlikleri düzenlemek için yap lm t r: Temel olarak ticaret bankalar n n munzam
kar l klar ve disponibilite oranlar yükseltilip, d ticarete ili kin tedbirler al nm ve dolayl
vergilerde baz art lar (ta t al m verileri vs.) sa*lanm t r. Ekonominin 1980–1987 aras ndaki
reformcu yap s n n giderek geriledi*i bir ortamda hükümet çarp c bir ekonomik kararla
sorunlar n üstesinden gelmeye çal m , 1989'da 32. No.lu Kanun Hükmünde Kararname ile
finansal liberalizasyonda en son halkay gerçekle tirmi ve sermaye hareketlerinin
serbestle tirilmesi ve TL. nin konvertibilitesi IMF' e yap lan bildirimle hayata geçirilmi tir: Buna
göre, Türk vatanda lar n n yabanc menkul k ymet al mlar na ve yabanc lar n da Türk menkul
k ymetlerinden alabilmelerine (portföy yat r mlar na) imkan tan n yordu. Tl. nin konvertibilitesi
ve menkul k ymet yat r mlar n n serbestle tirilmesi, daha sonralar s cak para tart malar
çerçevesinde çokça ele tirilen bir uygulama olarak gündeme gelmi tir.
II.2. 1989–1994 Dönemi ve 5 Nisan 1994 Kararlar*
1989–1993 aras dönemde 24 Ocak 1980 sonras uygulanan pek çok politikadan sap ld * n
görüyoruz. Bir kere 1989–1993 aras ekonominin oldukça istikrars z bir tablo çizdi*i
görülmektedir. Büyüme oranlar çok dalgal ve istikrars zd r (1989'daki %1,9’luk art 1990'da
%9,2’lik bir büyüme izlerken, 1991 Körfez Sava y l %0,5 olan büyüme oran izleyen iki y lda
s ras yla, %5,9 ve %7,9 olmu tur.). Enflasyon %60-70'ler platosuna yerle mi , d a aç k büyüme
uygulamas terkedilmi , ihracat de*il ithalat artm ve bu dönemde ihracat n ithalat kar lama
oran %50'lerin alt na dü mü tür. Bütün bunlar n alt nda yatan bir çok etkenden söz edilebilir:
Birincisi, d etkenlerdir: Körfez Krizi/Sava
olumsuz etkileri az msanamaz.

ve Irak Ambargosunun ekonomi üzerindeki

9kincisi, 1990'larda göreli serbestle en siyasal ortamda i çi ücretleri, memur maa lar ve
tar m desteklemeleri h zla artm t r. Verimlili*in üzerindeki bu reel art lar n enflasyonu
t rmand rmada, maliyet art lar nedeniyle ihracat olumsuz etkilemede pay olmu tur. Bu yeni
"popülist" gelir transferi uygulamalar n n finansman n devlet üstlenmi tir. Kamu kesimi
borçlanma gere*i de h zla artm t r (1989'da KKBG/GSMH oran %5,5’den 1991'de %10,5’a ve
1993'de %12'ye ç km t r).
Üçüncü olarak sermaye giri lerinin serbestle mesiyle TL’nin yabanc paralar kar s nda
de*erlenmesi ve devalüasyon oran n n enflasyon oran n n alt nda tutulmas na ba*l olarak cari
i lemler aç klar artm t r. Ancak bir yandan da ucuzlayan girdi ve hammadde ithalat sayesinde
yat r m talebi olumlu etkilenmi tir. Fakat yüksek kredi faiz oranlar da bu olumlu etkiyi
s n rlam t r. Cari 9 lemler hesab 1990–93 aras nda GSMH'n n %3,7’sine ula m t . Reel
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devalüasyonlar n enflasyonu art rma etkisi zay flarken, k sa vadeli sermaye giri lerinin banka
sisteminde yaratt * kredi geni lemesi enflasyona ivme veren bir etken olmu tur. K sa vadeli
sermaye giri leri, büyük ölçüde bankalar arac l * ile olmu tur. Ve bu dönemde bankalardaki
kredi geni lemesinin mevduatlardaki art n çok üstünde oldu*u görülmü tür
(KAZGAN,1994:210).
Türkiye 32 say l kararname ile ba lang çta d ar kaçan ülke içi sermayeyi geri getirme ve
yurt d ndaki kara paray ülkeye çekme amac n n çok üstüne ç karak bu dönemde yo*un bir
yabanc sermaye giri ine hedef olmu ; geli mi ülkelerin portföy yat r mlar yapt * önde gelen
be ülkeden biri haline gelmi tir. 1990'da 3.5 milyar $ olan portföy yat r m 1991'de 2.3 milyar $
ç k a dönmü , 1993 de ise sermaye giri i 7 milyar $'a ula m t . Bu giri te geli mi ülkelerdeki
durgunluk ve faiz oranlar n n dü üklü*üne kar n Türkiye'deki faiz oranlar n n yüksekli*i rol
oynam t r. Türkiye'deki faiz oranlar n n yüksekli*i, yüksek ülke riskinden ve daha önemlisi
kamu kesimi borçlanma gere*inin yüksekli*i ve bunun iç borçlanmayla kar lan yor olmas ndan
kaynaklanmaktayd . Türkiye yüksek faiz/dü ük döviz kuru politikalar yoluyla k sa vadeli
yabanc sermayeyi uyararak bir yandan kamu aç klar n finanse ediyor bir yandan da d ticarete
aç k bir büyüme sürecini sürdürmeye çal yordu.
1993'ün ikinci yar s nda iktidara gelen Çiller Hükümeti, faiz oranlar n dü ürmeyi ve iç
borçlanmay azaltmay hedeflemeye ve bunu ifade etmeye ba lad . Kamu aç klar n finanse
etmek için d borçlanmaya ve Merkez Bankas kaynaklar na ba vurulmaya ba land . Hazinenin
Merkez Bankas 'ndan sa*lad * k sa vadeli avanslar h zla art r ld . 1993 Ekiminde Hazine 8.1
trilyon TL avans kullan rken, iki ay sonra bu miktar 9.4 trilyon TL. ye ç kt . 1994 için k sa vadeli
avans limiti 52,4 trilyon TL'ye ç kar ld ve 1994'ün ilk 15 gününde bu limitin %43'ü kullan ld
(Özatay, 1996:28). 9ç borçlanmay k smak için faiz oranlar n dü ürmeye ve borç vadesini
uzatmaya çal rken birçok ihale iptal edildi. Ayr ca, vergi sisteminde de*i iklik yap larak,
vergiden muaf olan kamu ka* tlar %5 Gelir Vergisine tabi tutuldu: "piyasa" kat l mc lar da
kamu ka* d taleplerini çok dü ürdüler. Kamu iç borç ka* tlar n n vadesi ve faiz oranlar n n idari
olarak saptanmas , borcun piyasaya likidite verilerek monetizasyonu ve kamu ka* tlar na vergi
uygulanmas döviz kurlar üzerinde etkisini gösterdi. Devalüasyon beklentisi artt . Piyasa kuru ile
resmi kur aras ndaki marj 14 Ocak'ta %5.5'a ç kt . 9ki gün sonra marj %22,9 oldu. Ve TL dolara
kar %19 devalüe edildi. Ocak sonunda 18.400 TL/$ kuru Nisan'da 38.000-TL oldu. TL büyük
ölçüde de*er kaybederken, uluslar aras rezervler de erimeye ba lad . Kas m 1993 de 7.2 milyar $
(y l sonunda 6.2 milyar $) olan rezervler 14 Ocakta 5.8 milyar $ ve Nisan 1994'te ise 3 milyar$'a
inmi ti (ÖZATAY, 1996:33). 1994 y l enflasyonu, 1989–1993 aras nda %65'ler civar ndaki
düzeyi çok a m t r. Nisan 1994'te ayl k enflasyon %55 olmu , y ll k enflasyon oran da %120'yi
bulmu tur. Üretimde de ciddi daralmalar gündeme gelmi tir.
5 Nisan 1994 Kararlar*
Ocakta patlak veren krizi giderici tedbirler 27 Marttaki yerel yönetim seçimleri nedeniyle
gecikmeli olarak Nisanda al nd . Bu kararlarda temel hedefleri, ekonomide dengeleri kurmak ve
istikrar sa*lamak, kamu kesimi aç klar n azaltmak; ödemeler dengesi aç klar n azaltmak ve
ekonominin yap sal sorunlar n çözmek olarak ifade edebiliriz. Bu amaçlar için de k sa ve uzun
vadeye dönük önlemler al nd . K9T ürünleri fiyatlar yeniden ayarland ; ücret ve maa lar
beklenen enflasyona göre ayarland . Döviz kurlar ve faiz oranlar piyasa ko ullar nda
belirlenmeye ba land . Merkez Bankas n n para politikas n n yönetiminde daha etkin çal mas
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gereklili*i ve bankalar n düzenlenmesine ili kin önlemler al nd . Kamu cari harcamalar k s ld ;
tüm kamu projelerinde %20 k s nt ya gidildi. Tar mda destekleme al mlar k s ld . Kamu
gelirlerini art rmak için ise, bir defaya mahsus olarak ek vergiler uygulamaya kondu.
Özelle tirmelerin de bu kapsamda (orta vadeye dönük olarak) yap lmas kararla t r ld . 1994
Kas m ay nda Özelle tirme Kanunu ç kar ld . Sosyal Güvenlik Kurumlar n n bir çat alt nda
toplanmas ve yeniden organizasyonu ve emeklilik ya n n ileri al nmas gibi yap sal önlemler de
paket içinde kapsan yordu.
1995 y l ekonominin %6 darald * , enflasyon oran n n da %90 oldu*u bir y l olmu tur.
Al nan tedbirler do*rultusunda cari aç klarda düzelmeler, kamu aç klar nda k s lmalar ortaya
ç km ve döviz kuru birkaç ay içinde istikrara kavu mu , ancak borçlanma faiz oranlar kriz
öncesi %90 iken, kriz sonras %400'lerde devam etmi tir. Uzun vadeli yap sal önlemlerin ço*u
gerçekle tirilememi tir.
1996–1998 aras Hükümetler Merkez Bankas para programlar devreye sokarak Net 9ç
Varl klar k smay , Merkez Bankas n n hazineye k sa vadeli avanslar n s n rlamay sürdürmeye
çal m lard r. Döviz Kuru Politikas ise kur art lar n n beklenen enflasyona ayarlanmas
biçiminde sürdürülmü tür.
Bu dönemde Türkiye h zl büyümü , Gümrük Birli*ine 1996 ba nda giri le birlikte ithalat
patlam ; 1997 de TL. nin yabanc paralara kar hafif de*erlenmesiyle birlikte ithal mallar talebi
daha da artm t r. Cari i lemler aç klar n sermaye hareketleri ile finanse etme devam etmi tir. Bu
dönemde hem k sa vadeli portföy yat r mlar , hem de banka kredileri artm t r. Bütçe aç klar n n
art e*ilimi sürmü tür. 1997'de KKBG %9.5'lara varm ve bütçe aç klar n n finansman nda iç
borçlanmaya yo*un ekilde ba vuru sürmü tür. Bu dönemde enflasyon oran %80-90'lar aras nda
sürmü tür.
II.3. Aral*k 1999 stikrar Program*
1999 Aral k ay nda IMF ile yap lan Stand-by anla mas ndan önce, Türkiye 1998 Temmuz
ay nda ba layan Yak n 9zleme Anla mas yla bütçe, para politikas ve yap sal reformlar içeren ve
enflasyonu dizginlemeyi hedefleyen bir yola zaten girmi ti. 1998’in ilk yar s nda rezerv parada
ilan edilen bir hedef band yla, y l n ikinci yar s nda ise Net 9ç Varl klar hedefleyen para
program yla Merkez Bankas , kamu aç klar n n hiçbir zaman parasalla t r lmayaca* mesaj n
veriyordu. Siyasi otoritenin de bütçe disiplinine dikkat etmesi (özellikle 1999'un ikinci yar s nda)
ve baz vergi kanunlar yla Tahkim yasas n ç karmas bu konudaki kararl l * peki tirmi tir.
1998'de y ll k enflasyon oran %68 ve 1999'da ise %67'ye inmi tir.
9 Aral k 1999'da Uluslararas Para Fonu'na sunulan niyet mektubu ile ba layan
Stabilizasyon Program ise, yukar daki çerçevenin çok daha ayr nt l , teknik ve geli tirilmi bir
versiyonuydu ve çeyrek yüzy ld r ülkenin kaderi haline gelen enflasyonu dü ürme yolunda
samimi ve üzerinde dü ünülmü bir niyeti yans tmaktayd . Üç y l sürdürülmesi üzerinde görü
birli*ine var lan anla man n temel amaçlar , tüketici enflasyonunu (2000 y l sonunda %25, 2001
sonunda %12 ve 2002'de %7 ye) indirmek, reel faiz oranlar n makul düzeylere dü ürmek,
ekonominin büyüme potansiyelini artt rmak ve kaynaklar n daha etkin ve adil da* l m n
sa*lamak olarak belirtilmi ti. Program üç temel unsura dayanmaktayd : Kamu sektörü temel
fazlas n mümkün oldu*u kadar yüksek tutmak için s k bir maliye politikas ; s k bir para ve
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döviz kuru politikas ; ilk iki politikay destekleyen tutarl gelirler politikalar ile yap sal
reformlar.
1999'da GSMH'n n %-2,8’i olan kamu sektörü temel fazlas n , 2000 y l nda GSMH'n n
%1,5’u olarak tahmin edilen deprem harcamalar hariç, GSMH'n n %3,7’sine yükseltmek için,
kamunun faiz yükünü dü ürmek öncelikli olmaktayd . Bu amac n gerçekle tirilmesinde 26 Kas m
1999'da onaylanan vergi paketinin ve deprem nedeniyle devreye girecek olan ek vergilerin ve
yine Eylül 1999'da yasala an sosyal güvenlik reformunun olumlu katk lar n n yan s ra, personel
ve di*er cari harcamalardaki k s nt lar n önemi büyük olacakt . Bunlar n yan s ra d borcu iç
borç yerine ikama ederek ve kapsaml bir özelle tirme (GSMH'n n en az %3.5'una kar gelen
ekilde 7.6 milyar ABD dolar gelir getirecek) program yaparak da bu amaç desteklenecekti.
Para ve döviz kuru politikalar ise, gelece*e dönük belirsizli*i azaltmak için önceden
taahhüt edilmi hedefleri belirleme ve bunu yaparken de gereksiz kat l klara yol açmayacak
ekilde esneklik sa*lama ve vadeyi önceden saptama ilkelerine dayand r lm t . Buna göre,
fiyatlama kararlar n etkilemede çok önemli role sahip döviz kurunun "çapa" olarak kullan lmas
ve bu yolla fiyat ayarlamalar n n kurdaki de*i ime yakla mas n n sa*lanmas benimsenmekte ve
1 ABD Dolar +0.77 EURO olarak belirlenmi bir kur sepetinin bir y ll k bir zaman için önceden
ilan edilmesi yolu izlenmi ti. Program n ikinci 18 ayl k dönemini kapsayan Temmuz 2001-Aral k
2002 döneminde ise, merkez parite etraf nda simetrik olarak giderek geni leyen bir "band"
uygulamaya sokularak daha esnek bir kura a amal geçi in ba layaca* belirtilmekteydi. Band n
toplam geni li*i Aral k 2001 sonunda %7,5’a; 2002 Haziran sonunda %15'e ve 2002 Aral k
sonunda %22,5’a ç kar lacakt .
Döviz kuru politikas nda oldu*u gibi, para politikas nda da Yak n 9zleme Anla mas n n
hedefleri sürdürülmekte; temel büyüklük olarak merkez bankas bilançosundaki Net 9ç Varl klar
kalemine getirilen "tavan" limiti sürdürülmekteydi. 9lk 18 ayl k dönem boyunca, net iç varl klar,
hedeflenen maksimum de*eri (-1.2 trilyon TL) merkez al narak ve bir önceki üç ay n sonundaki
para taban büyüklü*ünün (+/-) yüzde 5’inin belirledi*i paralel bir bant içinde dalgalanmas na
izin verilerek sürdürülecekti. "Net Uluslararas Rezervler" (Net d Varl klar-Bankalar n Döviz
Mevduatlar ) kalemi ise, rezervlerin dü ebilece*i minimum seviye (2000 y l için bu alt s n r
12000 ile 13500milyon ABD Dolar ) ile s n rland r lmaktayd . Merkez Bankas n n piyasalar için
TL yaratma i lemi ise, belirlenen kurdan getirilen tüm dövizi almak ve istendi*inde piyasaya
döviz kar l * TL likiditesi vermek eklinde gerçekle tirilecekti. Bu uygulama bir nevi Para
Kurulu benzeri bir uygulamad r. 2001 y l ikinci yar s ndan itibaren a amal olarak esnetilen
döviz kuru politikas yla beraber para politikas da, net iç varl klar hedefi de esnetilecektir. Bu
esnemelerin devam nda kura dayal bir politikadan enflasyon hedeflemeye yönelik bir para
politikas na geçi amaçlanmaktayd .
Program n gelirler politikas aya* , daha az ayr nt l ve di*er politikalar destekleyici
nitelikte saptanm t . Daha çok kamu çal anlar ücret ve maa lar n n, hedeflenen TÜFE ile ayn
oranda artmas eklinde belirlenmi ti. Özel Sektör ücret ve fiyatlar konusunda Ekonomik ve
Sosyal Konseyi çal t rma hedefi, 2. Ek Niyet mektubunda Haziran 2000 olarak belirtilse de, bu
uygulama hayata geçirilememi ve özel sektör ücret art lar parçal bir yap göstermi ti.
Program n en a* rl kl ve belki de uygulanmas en zor k sm n olu turan Yap sal Reformlar
ise, öncelikle kamu finansman n kuvvetlendirmeyi ve kamu harcamalar ndaki israf azaltmay
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hedefleyen tar m ve sosyal güvenlik reformlar n , kamu mali yönetiminde effafl * , vergi
politikas nda ve idaresinde reformu, kapsaml bir özelle tirme program n ve bankac l k
sisteminin yeniden yap land r lmas ve düzenlenmesini içermekteydi.
Bir y ll k sürecin sonunda program hedeflerini a an veya alt nda kalan de*i kenler olmu tu.
Kamu maliyesi konusunda hükümetin program hedeflerine ciddiyetle uymas ve mali disiplini
sa*lamas sonucunda ,kamu sektörü faiz d fazlas hedefi a lm ; GSMH'n n %3,7 si yerine
%4,9 olarak gerçekle mi ti. 2001 için ise bu fazlan n GSMH'n n %5,7’si olmas
hedeflenmekteydi.
Hedefin üstünde kalan di*er önemli büyüklükler enflasyon oran , cari aç k ve büyüme
oran olmu tur. Döviz kuruna dayal 9stikrar politikalar nda ba lang çta ekonominin canlanaca* ,
tüketimin artaca* , enflasyon oran n n istenen h zda dü meyece*i ve cari aç * n ortaya ç kaca* ,
yani "önce geni leme-sonra resesyon" çevriminin olaca* , program yapanlar taraf ndan beklense
de, beklenmeyen iç ve d etkenler hedeflerin a lmas na yol açm t r. Öte yandan bu sonuçlar, bir
dezenflasyon politikas ndan genellikle daralma bekleyen pek çok kesimi de a rtm t . Bu
tüketim art /büyüme/enflasyon etkisinin u kanallardan i ledi*i görülmektedir: Öncelikle, döviz
kurlar ndaki sabitlemenin sonucunda faiz oran paritesine göre faiz oranlar n n dü mesi tüketimi
tasarruflar aleyhine geni letmi tir. 9kinci olarak, faiz oranlar ndaki dü meyle birlikte artan nakit
talebi, halk n yabanc varl klar n bozdurup yerli paraya geçmesine, Merkez Bankas n n da para
arz n artt rmas na yol açm ; bankalar n da kredilerini (daha az riskli oldu*u için özellikle
tüketim kredilerini) geni letmesine neden olmu tur. Üçüncüsü, faiz oranlar ndaki dü ü halk n
(ve bankalar n) ellerindeki menkul de*erlerin (kamu ka* tlar n n) sermaye kazançlar n artt rm
ve gelecekteki vergi yükümlülüklerinin bu kazançlar dengelemeyece*i dü ünüldü*ünden, bu
servet etkisi de talebi canland rm t r. Son olarak, programa duyulan güvenin tam olmamas ve
mevcut uygun ko ullar n gelecekte ortadan kalkabilece*i ihtimali de bu günkü tüketimin
canlanmas na etki etmi tir. Bu talep ve harcama art , bir yandan ekonomiyi canland r p
büyümeyi art r rken, öte yandan istenen h zda dü meyen bir enflasyon yaratarak anti-enflasyonist
bir politika için dezavantaj olu turmaktayd . Enflasyondaki dü meyi s n rlayan bir di*er etken de,
d ticarete konu olmayan mal ve hizmetlerde enflasyon bekleyi lerinin geriye dönük olmas ve
uzun dönemli sözle melere ba*l olmas nedeniyle bu sektörlerde enflasyon ataletinin sürmesidir.
Sonuç olarak, %25 olmas hedeflenen 2000 y l sonu enflasyon oran %38 olarak gerçekle mi ti.
Program n ba lang c nda çok ele tirilen ve gerçekle mesi mümkün görülmeyen % 5 -5,5’luk
büyüme oran hedefi de fazlas yla a lm t r.
9stenen h zda dü meyen ve süren enflasyonla sabit döviz kurunun birle mesi sonucunda ise
yerli para a r de*er kazanm ; cari i lemler aç * artm ; bunun da daha sonraki dönemde talebi
k s c , resesyona yol aç c bir etki yarataca* beklenir olmu tu. Gerçekten 2000 y l sonu itibariyle
8,2 milyar $ olaca* ve GSMH'ya oran n n %1,8 olaca* hedeflenen cari aç * n oran olarak %4,8
olaca* anla lm t . Cari aç kta bu beklenenden çok yüksek gerçekle menin alt nda TL'nin
de*erlenmesinin yan s ra, Türkiye'nin d ticaretinin büyük bölümünü gerçekle tirdi*i Avrupa
Birli*i ülkeleri para birimi euro’nun dolar kar s nda beklenmedik düzeyde de*er
kaybetmesinden dolay bu ülkelerden yap lan ithalat n (ba ta otomobil) artmas n n ve petrol
fiyatlar n n 1999 'a göre üç kattan fazla yükselmesinin yatt * bilinmektedir.
Program n ilk y l n n bitimine bir ay kalana kadar (Kas m 2000 ba lar ) Programda
ya anan yukarda belirtti*imiz tüketim, büyüme, enflasyon ve cari aç ktaki ciddi hedef
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sapmalar n n ve baz yap sal reformlardaki gecikmelerin (Telekom sat n n gecikmesi, kamu
bankalar n n sat lamamas , Bankac l k sektöründeki düzenlemelerin gecikmesi, bütçe d
fonlar n denetiminin gerçekle tirilememesi ); gelirler politikas ndaki yetersizliklerin bilinmesine
ve toplumun çe itli kesimleriyle sa*lanmas gereken diyalog ve konsensüsün ihmal edilmesine
ra*men, genellikle bütün toplum kesimlerinde program n ba ar l oldu*u ve mevcut eksikliklerin
üstesinden gelinece*i konusunda güven vard . Para ve kur politikas hedefler a lmadan
yürüyordu. 9 adamlar "on y l sonras n görebildiklerini" belirtirken, 9ktisatç bilim adamlar
program n baz aksakl klarla beraber iyi yürüdü*üne, gereken önlemler al n rsa sorunlar n
a laca* na inan yorlard . IMF Heyetinin Eylül 2000’de dikkati çekti*i hususlar ve al nmas
gereken önlemler de a a* yukar bu konular kaps yordu: Devletin tüketim ve yat r m
harcamalar n n daha da fazla k s lmas ; e*itim, sa*l k ve konut gibi enflasyonda inatç sektörler
için önlemlerin al nmas ; tüketici kredileriyle canlanan iç talebi k s c politikalar n uygulamaya
geçmesi; özelle tirmenin h zland r lmas n n sa*lanmas . Bütün bunlar çok s k bütçe ve maliye
politikas demekti. 2001 Bütçesi de IMF ile yap lan s k pazarl klarla bu çerçevede haz rland :
Buna göre, faiz d harcamalardaki art %21 olarak hedeflenirken (2000'de bu art %49,8 di)
faiz ödemelerinin %17,5 azalt laca* (2000'de bu oran +%89,3 'dü) ve faiz d
fazlan n
GSMH'n n %5'ine ç kar laca* hedeflenmekteydi. Vergi gelirlerinin ise, nominal %32.4
artt r larak 31,8 katrilyon TL’ye yükselmesi; bütçe aç * n n da 2001'de GSMH'n n %3.4'üne
gerileyece*i hesaplanmaktayd .
Bize göre, bütün eksikliklerine ra*men tam olmasa da güvenin sürmesindeki ve ikayetlerin
dozunun zay f kalmas ndaki temel etken, bir istikrar politikas ndan beklenenin ve geçmi teki
deneyimlerin aksine ekonominin bir daralma de*il, bir büyüme trendine girmi olmas ve (sabit
gelirliler hariç) toplumun hiçbir kesiminin 2000 y l içinde dezenflasyonun maliyetlerini henüz
ya amam olmas d r.
Program n uygulama eksikliklerinden do*an sorunlar n n d nda, Sabit kura dayal istikrar
programlar na özgü ve uygulayan ülkelerin hepsinde istisnas z ya anan bilinen riskleri vard :
Ülke paras n n a r de*erlenmesi, cari hesap aç klar sorunu, ba lang çtaki büyüme e*iliminin
sürdürülemeyip resesyona girilece*i ve sabit kur uygulamas n n finansal kesimde yaratt *
zafiyetler. Bütün bu riskler biliniyorken böyle bir program n neden yap ld * sorusu, program
terk etti*imizden beri s kça sorulan bir sorudur. Bize göre böyle bir seçi te IMF'nin de, Türkiye
otoritelerinin de makul gerekçeleri vard . Öncelikle, program geçmi te ba ka ülkelerde ya anan
olumsuz deneyimlerden ders al narak haz rlanm , üzerinde oldukça dü ünülmü bir programd .
Geçmi te Meksika ve Brezilya benzer programlar 4–5 y ll k bir dönem boyunca
sürdürebilmi lerdi; Türkiye için kurun sabit oldu*u süre ise sadece 1,5 y ld . Bu sürenin sonunda
geni leyen bir banda geçme olana* yla program n kendisi, herhangi bir sorun do*du*unda
programdan ç k stratejisini zaten içeriyordu. Dolay s yla bir y l bile dolmadan program n
k r laca* n (belki bankac l k kesimine ili kin eksik bilgilenme nedeniyle) IMF de beklemiyordu.
Otoritelerin rasyoneli ise,bu tür programlar n k sa/orta dönemde kur riskini azaltarak faizleri
dü ürmesi, tam istenen kadar olmasa da enflasyonu dü ürmesi, büyümeyi canland rmas n n
sa*lad * güvenin
yan s ra, para otoritelerinin para politikas n yönetmelerinde de ince
ayarlamalara gerek b rakmamas yd . Dolay s yla IMF de, Türkiye de bu deneyimi göze ald lar.
Ancak yap lan hata, Eylül 2000'den itibaren baz göstergelerden (TL’nin a r de*erlenmesi, cari
aç klar, ihracatta ciddi dü ü ler, d borç/rezerv oran n n, M2/rezerv oran n n azalmas gibi) ve
uygulama/reform eksikliklerinden dolay uluslararas piyasalarda programa duyulan güvende
k r lganl k ba lam ken (yani program n maliyeti artmaya ba lam ken) hükümetin ç k stratejisi
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(exit strategy) uygulamas na, kas m krizinden sonra bile gerek duymamas olmu tur. Bu tek
ba na durumu düzeltmese de, geciktirilen yap sal reformlar n h zland r lmas yla birlikte
k r lganl * azaltabilirdi. Program n bir di*er sorunu ise, çok yo*un bir yap sal/yasal reformu çok
k sa süre içinde gerçekle tirme zorunlulu*u olmu tur.
II. 4. Ya=anan ki Kriz
Kas mda ya anan kriz ba lang çta tek bir bankaya özgü bir likidite sorunu gibi
göründüyse de, asl nda alt nda yatan, kamu iç borçlanma ka* tlar n tutanlar n bunlar n
finansman n yapamamas ve dolay s yla da finansal kesime, kamuya ve programa duyulan
güvenin zay flamas yd . Demirbank, 2000 y l nda batt * zamana kadar tek ba na gerçekle en
kamu ihraçlar n n %15'ini alm bir bankayd . Program n hedefledi*i gibi faiz oranlar ndaki
sürekli dü me beklentisine göre, portföy tercihini bu yönde yaparak ciddi bir risk üstlenmi ti.
Kas m ay na kadar da ciddi bir sorunu görünmüyordu, hatta S&P kas mda bankan n derecesini
yükseltmi ti. Eylül/Ekim aylar ndan itibaren Türk bankalar na yabanc bankalar n kredi yollar n n
kapanaca* na dair spekülasyonlar ba lam t . Ayr ca Arjantin'deki olumsuz geli meler nedeniyle
yükselen piyasalara kar yabanc sermayenin ihtiyatl yakla m artm t . Demirbank da,
Uluslararas sendikasyon piyasas nda sendikasyon kredilerini azaltma yoluna gitti*i için, elindeki
bono ve tahvil portföyünü yurt içinden finanse etmek durumundayd . Ancak, yurt içinden iki
bankan n Demirbank'a kredilerini kesmeleri ve elindeki devlet ka* tlar n garanti olarak kabul
etmemeleri bankay ödeme güçlü*üne dü ürdü. Vadeli kamu ka* tlar n gecelik borçlarla finanse
etme al kanl * (Vade uyumsuzlu*u) faiz riskini artt rm t . Faiz oranlar yükseldi; bankan n
elindeki hazine bono ve tahvillerini dü ük fiyattan satmaya ba lamas kamu tahvil sat pani*ini
ba latt . Bu durumda Demirbank TMSF'ye devredilmek durumunda kald . Merkez Bankas n n
piyasay fonlamamas n n nedeni ise, hem IMF'ye kar taahhütlerini yerine getirmek (net iç varl k
s n r n korumak) ve güvenilirli*ini kaybetmemek iste*i, hem de ç kan paran n dövize yönelece*i
korkusudur.
Eylül/Ekim aylar nda bankac l k sektöründe ya anan huzursuzlukta, eylül ay nda faaliyete
geçen BDDK’n n bankalar denetleme düzenlemede dozunu ayarlayamay p, polisiye tedbirlere
ba vurmas n n ve ayr ca bankalar y lsonuna kadar aç k pozisyonlar n kapatmaya (ve
sermayelerinin %20'sine dü ürmeye) zorlamas n n da pay oldu*u gözard edilemez. As l
anla lmas gereken ey ise, finansal kesimin yap sal sorunlar n n temel meselelerden biri
oldu*udur.
Kas m krizi, bankac l k kesiminde yaratt * sars nt yla birlikte, program n en sa*lam aya*
san lan para ve kur politikalar n n da kar mas na yol açm ; programa güveni ciddi ekilde
bozmu tur. Program n bütünüyle gözden geçirilmesi gere*i do*mu ve IMF ile temaslar
h zland r larak sa*lanan parasal destekle piyasalar k smen durulmu tur. Fakat faiz oranlar , kriz
öncesi seviyelerine inememi ve krizden sonra iç borçlanma piyasas toparlanamam t r. Bir
yandan devalüasyon riski, öte yandan yüksek faizler nedeniyle, a r ekilde gecelik borçlanma
ihtiyac nda olan kamu bankalar ve portföylerinde yo*un D9PS bulunduran TMSF kapsam ndaki
bankalar n mali yap lar iyice bozulmu tur. Önemli bir ihale öncesi ya anan siyasi tart ma ise,
barda* ta ran son damla olmu tur. 19 Subatta 7.6 milyar $ l k döviz talebi olmu tur. Kas mda
yabanc lar n piyasay terk etmelerinden kaynaklanan döviz talebi, bu kez yerli bankalar n döviz
talebine dönü mü tür. Merkez Bankas n n likiditeyi kontrol etme çabas , kamu bankalar n n
günlük a r düzeyde likidite ihtiyac nedeniyle, ödemeler sisteminin kilitlenmesine yol açm t r.
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Her iki krizde de MB ele tirilerin hedefi olmu tur. Güvenilirli*i korumak için esneklikten
vazgeçmesi ciddi s k nt yaratm t r (Credibility/flexibility trade-off ). Ola*an ko ullarda kurallar
uygulaman n güvenilirlik aç s ndan önemi kabul edilse de, ola*anüstü ko ullarda(k sa dönemde)
esnetilebilir ve duruma uygun politikalar n gereklili*i ortaya ç km t r. Ancak bu tür kriz
ko ullar nda, özellikle geli mekte olan ülkelerde yeterli güven olmad * için, MB son ba vuru
merci olma özelli*ini kaybetmektedir. Likiditeyi serbest b raksa dövize kaç ya anmakta,
Likidite vermese de artan faizler bankalar n borçlar n daha da katlamaktad r. Bankac l k sektörü
kas m krizinde faiz riski, ubat krizinde ise hem faiz hem döviz riski sonucunda önemli kay plara
u*ram t r. Kurlar n dalgalanmaya b rak lmas ile birlikte para ve likidite krizi, bir bankac l k
krizine dönü mü tür.
Sonuç olarak Türkiye'de ya anan birbirini takip eden iki ekonomik patlaman n asl nda tek
bir krizin parçalar oldu*unu söyleyebiliriz. Krizin ortaya ç k n n, di*er ülkelerdekine benzer
boyutlar çoktur. Ancak Türkiye'ye özgü boyutlar da vard r. Bu boyutlar n ço*u bir istikrar
program na girmeden önce mevcuttu ve zaten bir istikrar program na ihtiyaç duyuran da bu
problemlerin varl * yd . Ancak istikrar program da ilave sorunlar yaratm t r. Bu sorunlar
yukarda programlar anlat rken yeri geldikçe aç klamam za ra*men, ana ba l klar halinde
s n flamay yararl görüyoruz. Bize göre, asl nda ço*u birbiri içine geçmi ve birbirini besleyen
sorunlar unlard r: Birincisi, yap sal ve makroekonomik temellerdeki önemli ve kökle mi /
birikmi sorunlar n mevcudiyetidir. 9kincisi, bankac l k kesimine ait çok say da sorunun,
programla birlikte daha belirgin ekilde su yüzüne ç kmas d r. Üçüncüsü, sabit kura dayal
istikrar program n n getirdi*i ve d sal etkenlerle de artan ek riskler. Dördüncüsü, yabanc
sermaye giri lerinin ve eksik/yanl bir liberalle menin yaratt * sorunlar. Be incisi, politik
istikrars zl klar (Ayr nt için Bkz. YAY/ YAY/YILMAZ, 2001).
Güçlü Ekonomiye Geçi Program asl nda “temel çapas yap sal reformlar” olan bir
haz rl k program d r. Bize göre asl nda böyle bir haz rl k program n n 1999 Aral * nda giri ilen
programdan önce haz rlanmas ve sonra detayl bir istikrar paketinin çal t r lmas gerekiyordu.
Simdi bu uygulama gecikmeli olarak yap lmaktad r. 2002’de üç y l süreli olarak yeni bir stand-by
anla mas yla devreye girece*i söylenen program, bu yap sal reformlar n üzerine ayr nt l ,
hedefleri belli bir para politikas ve reformlar devam ettirme eklinde tasarlanacakt r. Para
Program enflasyon hedefleme ve sonras nda bir “Euro Zone”u uygulamas na dönük olacakt r.
II. 5. Güçlü Ekonomiye Geçi= Program*
Subat krizini takiben IMF ile müzakere edilerek dalgal kur politikas na geçme karar ndan
sonra, nisanda ba layarak a amal olarak may s ortas na kadar yeni bir program n ilan edilmesi
aras nda geçen süre içinde Türkiye ekonomisine ciddi bir belirsizlik hakim olmu tur. Güçlü
Ekonomiye Geçi Program olarak sunulan program, temel olarak sürdürülemez boyutlara gelen
kamu iç borç dinami*ini k rarak, bir önceki program n alt n oyan yap sal sorunlar ortadan
kald rmay hedeflemektedir. Asl nda böyle bir yap sal reform program n n 1999 program ndan
daha önce hayata geçirilip sa*lam bir altyap olu turulmas daha makul olurdu.
Program n temel hedefleri öyledir:
•

Kamu finansman sorununun temelli olarak çözülmesi ve bunun için gereken yap sal
reformlar n (ba ta bankac l k kesimi reformu olmak üzere, Kamunun effafl * n n artt r lmas
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•
•
•

ve kamu finansman n n güçlendirilmesi, bütçe disiplininin sa*lanmas , özelle tirme,
ekonomide rekabetin ve etkinli*in artt r lmas gibi) gerçekle tirilmesi.
Bu amaç için yasal düzenlemelerin belirlenen takvimden sap lmadan gerçekle tirilmesi
Sosyal dayan may güçlendirecek düzenlemelerin yap lmas
Reel ekonomiye ili kin önlemlerin al nmas
Bu çerçevede makroekonomik hedefler de öyle belirlenmektedir:

•

Dalgal kura geçme nedeniyle, enflasyon art olaca* beklenmektedir. 2001 y l için TÜFE
enflasyon oran n n (Aral k/Aral k) %52; Aral k 2002'de ise, %20 olmas hedeflenmektedir.

•

D cari hesap dengesinin, dalgal kur nedeniyle artan rekabet gücü ve ekonomik faaliyetlerde
daralma sonucunda önemli ölçüde iyile mesi ve 2001 ve 2002'de genel olarak dengede
olaca* beklenmektedir.

•

2000 y l nda GSMH'n n %3'üne yak n gerçekle en ve Aral k 2001'de %5 olarak hedeflenen
kamu sektörü faiz d fazlas n n, yeni programda 2001 için GSMH'n n %5,5'una; 2002'de de
%6,5'una ula mas hedeflenmektedir. Konsolide bütçe faiz d
fazlas n n (özelle tirme
gelirleri, TCMB kar transferleri ve faiz gelirleri hariç) 2001'de GSMH'ya oran olarak % 5.1;
2002'de ise %5.6 olaca* hedeflenmektedir. Bu hedeflere varmada vergi gelirleri art ndan
çok kamu harcamalar n n k s lmas a* rl k kazanacakt r.

•

Net kamu borçlar n n GSMH’ya oran n n 2000 sonundaki %58,4'lük seviyesinden 2001 y l na
özgü olarak, y lsonu itibariyle %79'a ç kmas beklenmektedir: Bu büyük ölçüde kamu
bankalar ve TMSF kapsam ndaki bankalar n borçlanma maliyetlerindeki art tan
kaynaklanmaktad r.

•

Ekonominin 2001 y l içinde % 3 küçülece*i; 2002'de GSMH art h z n n %5; 2003'te de %6
olaca* tahmin edilmektedir.

Dalgal döviz kuru çerçevesinde, para politikas eski program n aksine aktif bir rol
oynayacakt r Enflasyonla mücadele amac do*rultusunda, öncelikle parasal büyüklüklerin
kontrolü üzerinde yo*unla acak olan para politikas n n, orta dönemde ise Enflasyon Hedeflemeye
yönelece*i belirtilmektedir. Para taban program n temel çapas n olu turmaktad r: parasal
taban n 2001 y l nda %25,8 oran nda artaca* (May s 2001 parasal taban üst limiti 5850 trilyon
TL den Aral k 2001 'de 7300 trilyon TL ye ç kaca* ) hesaplanmaktad r.
Yeni program n ilkinden temel fark , özellikle kur politikas ndaki farkl l kt r. Bu da daha
aktif bir para politikas ve politika üzerinde daha etkili olacak bir Merkez Bankas demektir.
Etkili ve ba* ms z bir Merkez Bankas n n varl * için program çerçevesinde MB yasas
de*i tirilmi tir.
9kinci önemli farkl l k ise, Yap sal reformlara verilen öncelikte göze çarpmaktad r. Her ne
kadar, ilk programda da ayn yap sal reformlar n takvimleri saptanm ve ayr nt lar belirtilmi
olsa da, yasalar n ç kar lmas nda ve i letilmesinde sorunlar ya anm t . Yasalar n ç kar lmas ve
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i letilmesinde mevcut program n etkinli*inin, siyasi iradenin, ya anan iki krizden ald * derslere
ba*l olaca* aç kt r.
Türkiye Güçlü Ekonomiye Geçi Program çerçevesinde gereken yasal düzenlemelerin
ço*unu gerçekle tirmi ve bankac l *a ili kin pek çok yeniden yap land rma faaliyetlerini yerine
getirmi olmas na ra*men, makroekonomik hedeflerinin gerçekle tirilmesinde sorunlar
ya amaktad r.
Enflasyon hedefinde olsun, büyüme hedefinde olsun ciddi sapmalar vard r. Türkiye en
derin ekonomik daralmas n ya amaktad r. Cari hesap aç klar ve faiz d fazlalar, hedefleri
a m veya tutturulmu tur. Ek Niyet Mektubu'na göre 2001 y l için %3'lük küçülmenin %5,5
olarak revize edildi*i görülmektedir. Y lsonu TÜFE art hedefi (%52,5) %58 olarak
düzeltilmi tir. Cari hesap aç * ise, ihracat ve turizm gelirlerinin art nedeniyle GSMH'n n %3'ü
kadar fazla vermesi beklenmektedir (TCMB, 2001). Faiz oranlar nda ise istenen dü ü
sa*lanamam t r. Bunda en önemli etkenler, program süreci içinde hükümetin program n
i letilmesinde baz konularda (özelle tirme) birlik sergileyememesi ve program tar ma(çiftçiye)
destek ve kamu i çilerine verilecek ücretler konusunda program taahhütlerinden sap lmas ve iç
borç swaplar konusunda belirsizlikler olmu tur (IMF; 2001). Ayr ca dalgal kur sisteminin
getirdi*i belirsizlik ortam na, para otoritelerinin yeterince etkin bir ekilde uyum sa*layamad *
görülmektedir. Bu da ekonomide belirsizli*i art rmaktad r. Bir di*er önemli etken de Türkiye
yerle iklerinin güven sorunu nedeniyle tüketimlerini ve portföy tercihlerini krizi çözücü de*il,
krizi art r c yönde yönlendirmeleridir.
III. MEKS KA'DA 1980 SONRASI ST KRAR PROGRAMLARI
III.1. 1980–94 Dönemi ve 1994 Krizi
Meksika, yeni petrol kaynaklar bulan ve petrol ihracatç s olan bir ülke olarak,1976–82
aras nda geni kamu harcamalar na ve bütçe aç klar na dayal politikalarla yönetildi Bu dönemde,
cari aç klar artt , enflasyon h zland ; d borçlar h zla artt :1974'te d borç faiz ödemelerinin
ihracat gelirlerine oran %10,7 iken,1980'de% 27 'ye 1982'de %39 'a yükseldi. D borç miktar
ise 1975-80 aras ortalamas olan 9 milyar $' dan 1981'de 21 milyar $'a ç km t
(SOLOMON,1999:36-38). Borçlardaki bu art n pek çok nedeni vard :1980’lerde ya anan 2.
Petrol oku sonras nda geli mi ülkelerde enflasyon artm , faiz oranlar yükselmi ti. Enflasyonu
dü ürmeye dönük olarak s k la t r lan para ve bütçe politikalar n n sonucu olarak faiz oranlar
daha da yükseldi. Libor 1978'de %9,2’den 1981'de 16,7’ye ç kt . Geli mi ülkelerde ya anan
resesyon, geli mekte olan ülkelerin ihraç mallar n n fiyatlar n ve ihracat gelirlerini önemli
ölçüde dü ürdü. Bir taraftan faizlerdeki art ço*u Latin Amerika ülkesi olan borçlu ülkelerin
borçlar n n katlanmas na yol açarken, di*er yandan da, ihracatlar ndaki gerileme cari aç klar n
artt rd . Petrol ihracatç s bir ülke olarak daha az etkilenece*i dü ünülen Meksika ise,hem ticari
mal ihracat n n %60' n ABD'ye yapt * için oradaki resesyondan yo*un biçimde etkilendi,hem de
1982 sonras petrol fiyatlar ndaki dü ü le birlikte a r borçlu ülkeler kervan na kat ld ve 1982'de
Brezilya ile birlikte ciddi bir borç krizi ya ad . 1982–1985 aras nda uygulanan geleneksel
s n rlay c makro ekonomi politikalar , banka millile tirmeleri, ihracat s n rlamalar , kamu
kontrolleri gibi politikalar n yan s ra ya anan büyük deprem ve petrol fiyatlar ndaki dü ü lerle
ko ullar n daha da kötüle mesi ve daralman n artmas yla birlikte, otoriteler yap sal reformlar n
hayati oldu*unu anlad lar. 1986 sonu ve 1987'den itibaren, de la Madrid ve Salinas hükümetleri
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döneminde çok yo*un bir reform süreci ya and . Meksika GATT'a kat ld . D ticareti
serbestle tirdi. 9thalat s n rlamalar yerine ciddi bir devalüasyon yapt .1986'da 1$=1378 peso'dan,
1987'de 2273 peso oldu (Krueger ve Turnell,1999). Di*er önemli reformlar ise, Vergi reformu,
özelle tirme, do*rudan yabanc yat r mlar te vik etme, sanayide ve finansal kesimde
deregülasyon, topra* n imtiyaz ve kullan m nda reformlar olmu tur. Daha genel olarak, y llarca
Meksika'n n ekonomik felsefesini etkileyen üç unsur ortadan kalkm t r: ABD’nin hakimiyeti
korkusu, Kamu sektörünün geni mülkiyet ve düzenleyici rolü ve ithal ikameci politikalar n etkisi
(SOLOMON, 1999:46). Meksika'n n reformlardaki h z gerçekten dikkate de*erdi. Örne*in,
Brezilya ve Arjantin'de 1980'lerin sonunda bu yönde çok az geli me sa*lanm t .1990'da
borçlar n azalt lmas , borç faiz oranlar nda dü ü sa*lanmas ve yeni borçlar n verilebilmesi
yolunda geli tirilen Brady Plan n n ilk uyguland * ülke de Meksika olmu tur.
Yap sal reformlar ve (OECD' ye üye olma, NAFTA Anla mas n n müzakereleri, GATT' a
kat lma) gibi olumlu geli meler, Meksika'y hem uluslar aras piyasalara tahvil ihraç eden hem de
portföy yat r mlar n en çok çeken ülkelerden biri konumuna getirmi ti. 1988 Subat-Aral k
aras nda da anti- enflasyonist bir istikrar program devreye sokarak döviz kurunu sabitledi. 1989
Ocak - Kas m 1991 aras ndaki üç y l ise, önceden belirlenmi oranda devalüasyon yap ld .
Enflasyon ataleti ve beklentileri k rmak için devalüasyon oran , enflasyon oran n n alt nda
tutuluyordu. Döviz kuru reel olarak de*erleniyordu (EDWARDS, 1998:682).Kas m 1991'den
itibaren sistemi biraz daha esnek k lmak için, taban ve tavan belli bir asimetrik bant saptand .
1987'de yap lan do*ru bir devalüasyondan sonra reel de*erlenme 1987'de 139'dan 1990'da 100 ve
1993'de 79 oldu (KRUGER/TURNELL, 1999). Özel sektör ve sendikalarla yap lan sosyal ve
ekonomik anla ma olan (Pacto) da istikrar program n n önemli bir aya* n olu turuyordu. Buna
göre, ücretler beklenen/ ileriye dönük enflasyona göre saptan yordu.
9stikrar politikas n n bir di*er aya* da s k maliye ve para politikas yd . Mali aç klar,
1986'da GDP'nin %13 iken 1989'da %5'e dü ürüldü. Ancak bütçe d fonlar hala önemliydi. Para
politikas ise biraz kar kt : S k bir para politikas ile M1 art oran 1993'de %17,7 den 1994'de
%5,7’ye dü ürülmü tü. Buna kar l k iç krediler h zla art yordu. Giren yabanc sermaye ülkede
tüketim kredilerini ve tüketim harcamalar n kamç lad .
Ba ar l görünen mali ayarlamalar ve döviz kuru ç pas politikalar na ilaveten yap sal
reformlar da aral ks z sürdürülüyordu. Kamunun rolünü azalt c çabalar, deregülasyon,
özelle tirmeler, vergi reformlar , toprak sahipli*inin düzenlenmesi a r ekilde gerçekle tirildi.
Kurun istikrar , enflasyonun dü mesi ve faiz gelirlerinin cazip olmas yabanc portföy
yat r mlar n Meksika'ya çekiyordu. Meksika da cari aç klar n sermaye giri leriyle kolayca
finanse ediyordu. Meksika'n n yabanc döviz rezervleri 1990'da 9,4 milyar $ dan 1994'de 25,5
milyar $'a ç kt (EDWARDS, 1999).
Bütün bunlara ra*men, ekonomiyle ilgili baz zorluklar ve risk unsurlar vard : 9lki, büyüme
oran dü üktü. 1987'den 1993'e kadar Meksika reel olarak %3 büyümü tü. 9kincisi dü ük büyüme
oran , dü ük ihracat oranlar ve artan ithalatla birlikte cari hesap aç klar artt . 1990'da 7.5 milyar
olan aç k1994'de 29.5 milyar $ olmu tu. Bu GSMH'n n %7,5’unu olu turuyordu. Bu aç kta
pesonun a r de*erlenmesinin pay büyüktü (TOMITA, 2000).
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Üçüncüsü, cari aç klardaki bozulma, iç tasarruflarla azalmayla birlikte gidiyordu.
Tasarruflar GSY9H'ya oran 1987'de %22 iken, 1994'de %16'ya dü tü (KRUGER/TURNELL,
1999).
Bütün bu geli meler birbiriyle ili kiliydi: Reel döviz kurunun de*erlenmesi, ihracat n
karl l * n azalt rken, d -ticarete konu olmayan mallar n karl l * n art r yordu. Reel döviz
kurunun de*erlenmesi, enflasyon oran n dü ük tuttu*u için reel faiz oranlar yükseliyor ve
yabanc sermaye ak mlar n te vik ediyordu. Sermaye giri leri reel döviz kurunun de*erlenmesini
destekliyor, d -ticarete konu olmayan mal üreten sektörler geni lerken ihracata yönelik sektörler
zay fl yordu.
1992-1993'de otoriteler pesonun a r de*erlendi*inin fark ndayd lar. Ancak yabanc
sermaye girdi*i sürece, döviz kurunu tutmay sürdürdüler; çünkü döviz kurundaki bir de*i menin
nominal ücretleri patlataca* ndan korkuyorlard .
1994'e gelindi*inde pek çok sorun üst üste geldi: Bunlar n ba nda politik sorunlar
gelmektedir: NAFTA Müzakerelerine kar
gösterilen yo*un muhalefet ve politik
tehlike(Chiapas' n yükseli i) yabanc yat r mc lar etkileyici bir durumdu. Buna ilaveten seçim
y l olan 1994'de ya anan iki politik suikast de bu etkiyi art rd . 9kincisi etken d sal etkendir:
ABD'nin Ekim 1993'ten itibaren para politikas n s k la t rmas ve 1994 Subat ndan ba layarak
a amal olarak faiz oranlar n yükseltmesi de Meksika'ya giren yabanc sermayenin azalmas nda
rol oynad . Üçüncü ve daha önemlisi, 1994'ün seçim y l olmas nedeniyle uygulanan iktisat
politikalar n n de*i mesidir: Öncelikle kamu aç klar n azaltmak için gerekli s k maliye ve para
politikalar rafa kald r lm t r. Tek yap lan kurun band n en alt s n r na dü mesine izin verilmesi
olmu tur. Kuru tutma politikas nedeniyle azalan rezervleri sterilize etmek için, ülke içi krediler
artt r lm t r. Bu ayn zamanda faiz oranlar ndaki a r art tan kaç nmak için ve resesyon korkusu
nedeniyle yap lm t r.
Yukar da belirtti*imiz ilk iki art n (politik ve d sal artlar n) yaratt * duyarl l klar ve
sermaye ç k lar nedeniyle 1994'te peso cinsinden piyasa enstrümanlar n (cetes) ihraç etmek
gittikçe zorla nca, otoriteler dolara endeksli k sa vadeli kamu ka* tlar (tesobonuos) ihraç
etmeye ba lad lar. Tesobonos stoku 1993 sonunda 1.2 milyar $'dan 1994'te 29 milyar $'a ç kt . Bu
durum da, yat r mc larda pesonun yak nda devalüe edilece*i beklentisine neden olmu tu.
Meksika Bankalar bu ka* tlar sat n al p ABD bankalar ndan dolar cinsinden borçlanmak için
teminat olarak kulland lar.
1994'de üst üste gelen bu olaylar zinciri sermaye ç k n h zland rarak art rd . Döviz
rezervleri h zla eridi. 1994 Oca* nda 29 milyar $ olan döviz rezervi Nisan-Ekim aras nda 16
milyar $, Aral kta 6 milyar$ oldu (Bustelo, 2000). IMF'e göre, devalüasyon öncesi bu sermaye
kaç ve döviz rezerv erimesi yabanc yat r mc lar n kaç ndan çok, Meksika vatanda lar n n
pozisyon almalar ndan kaynaklan yordu(TOMITA, 2000).
Aral kta iktidar olan Zedilla hükümeti, nominal döviz kurundaki de*i me gereklili*ini
anlam t . Sonuçta peso %15 devalüe edildi. Ortam istikrarl hale getirecek yeni bir program n
olmamas ndan ve 6 milyar $'a dü mü bir rezerv miktar n n tesobonos borçlar n bile
kar layamayaca* dü ünüldü*ünden, piyasa bu devalüasyonu yetersiz buluyordu. Sonuçta Ekim
1994 'te peso dalgalanmaya b rak ld . Borsa çöktü, faiz oranlar yükseldi. Meksika bir ikilemle
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kar la t : Faiz oranlar n yükseltmemek pesonun dü ü ünü h zland r p yabanc döviz cinsinden
borçlar n ödenmesini zorla t r rken, oranlar n yükselmesi de bankac l k sistemini daha da
zay flat yordu.
Meksika'da 1992'de bankac l k kesiminde özelle tirme tamamlanm ; ço*unlu*u büyük
holdinglere sat lm olan bankalar bankac l * bilmedikleri gibi, liberalizasyon sonras yap lan
deregülasyonlarla da ihtiyats z bir bankac l k devreye girmi ti: bankalar n zorunlu rezerv
gerekleri dü ürülmü , finansal sisteme giri engelleri ve borçla finansman s n rlar gev etilmi ti.
Bu nedenlerle, bankalar n risk yap s ve riskli krediler artm ; kredilerin ço*u tüketim, konut ve
ipotek kredileri olmu tu.(EDWARDS,1999:289).
III.2.Kriz Sonras* Politikalar*
Tekila krizi sonras , Ocak 1995'te Meksika Hükümeti yeni bir stabilizasyon program na
yöneldi. Amaç cari aç klar azaltmak, kontrol d olan enflasyonu dü ürmek ve y k lan (büyük
zarar gören) bankac l k sistemini yeniden düzenlemekti. 1995 Paketi, makroekonomik istikrar ,
uluslararas yard m , borç yönetimi stratejisini, yap sal reformlar ve bankac l k /finans sisteminin
çökü ünü önleyecek bir program içeriyordu. Bunlar tek tek k saca inceleyelim:
Makroekonomik stikrar Politikalar*: 1994'te hükümet tekrar sendikalarla ve özel sektörle
anla ma imzalad ve bu yeni pact ile idari fiyatlar %10, asgari ücretleri de %7 art rd . Bu
politikalar mali ve parasal s k t rmalarla tamamland . Daha önceki 1995 bütçesi GSY9H'n n
%2,2 si kadar bütçe fazlas öngörüyordu. Revize edilen yeni bütçe bu fazlan n %3,4’e
ç kar lmas na yöneldi. Daha sonra maliye politikas daha da s k la t r larak oran %4,4’e ç kar ld .
Kamu harcamalar %10 k s ld ; KDV %10'dan %15'e yükseltildi. Kamu sektörü fiyatlar art r ld .
Para politikas cephesine bakt * m zda öncelikle döviz kurunun krizden sonra
dalgalanmaya b rak ld * n biliyoruz. Ancak geli mekte olan bir ülkenin dalgal kur sistemini
sürdüremeyece*i yönünde genel bir korku vard . 1995 ve 1996'da kirli dalgalanan (dirty /
crawling peg) kur sürdürüldü. 1995 sonunda yeni peso/dolar oran 7.77 idi. 1997 sonunda ise
parite 7.71 di (EDWARDS, 2000). 1997'den sonra ise serbest dalgal kur sistemi oturtuldu.
Para politikas nda Meksika Merkez Bankas oldukça karma k, geli tirilmi bir Taylor tipi
feedback para kural n devreye soktu ve bu uygulamada ba ar l oldu. Bu, geli mekte olan bir
ülkenin Merkez Bankas n n etkin çal mas yla para politikas n yönlendirilebilece*inin de iyi bir
örne*ini olu turdu. Sistemin (ya da kural n) temel amac , döviz kuru ve faiz oranlar hakk nda
herhangi bir hedef koymadan, gün be gün parasal taban hedeflemek ve bankalar (kredi
kurumlar n ) da bu kurala yönlendirmekti. As l amaç ülke içi kredileri s n rlamak ve bunlar
resmi olarak saptanan enflasyon hedefine göre iradi olarak yönetmekti. Buna göre Merkez
Bankas iki önemli karar ald : 9lki, "s f r ortalamal rezerv gere*i" rejimi getirdi, buna göre
Merkez Bankas ,rezerv ve likidite gere*i araçlar ndan vazgeçiyor ve tek para politikas arac
olarak Aç k piyasa i lemlerine yöneliyordu. 9kinci karar ise, bankalar n bilançolar n n birikimli
(toplam) cari hesaplar n n bir para politikas arac olarak kullan lmas yd . Bu sisteme göre
bankalar günlük i lemlerini kapatmada bilançolar ndaki negatif dengelerini (aç k kredilerini)
kaydediyorlar ve 28 günlük bir dönem sonunda bu aç k kredilerini ayn miktarda mevduatla
dengelemeye zorlan yorlard . E*er aç k krediler (yani negatif birikimli bilanço hesab )varsa
Merkez Bankas , bu bankalar piyasadaki geçerli cetes (bono) faiz oran n n iki kat faiz ödemeye
17

zorluyordu. Di*er yandan e*er herhangi bir bankan n bilançosu pozitifse Merkez Bankas onlara
da herhangi bir faiz ödemeyerek, bu bankalar da getiri sa*lamayan bir kaynak ta man n f rsat
maliyeti ile kar kar ya b rak yordu. Bu suretle tüm bankalar s f r bakiyeli bilanço tutmaya
te vik ediliyordu (BANKO de MEXICO, 2001: 69–71).
Sonuç olarak s f r bakiyeli bilanço hesab kural ile Merkez Bankas , tüm bankalar n
birikmi hesaplar n önceden belirlenmi miktarda 28 günlük periyotta kapatarak para piyasas n
yönlendirmi oluyordu. "Short" (corto) olarak da adland r lan bu yöntemle ülke içi kredi miktar
ciddi ekilde s n rland r lm ve para arz da s k t r lm oluyordu. Bu para politikas feedback
kural , döviz piyasas ndaki geli melere göre ayarlan yordu. Örne*in Merkez Bankas , pezo de*er
kaybetti*inde hedefe göre parasal taban s k t rarak müdahale etmi tir. Böylece herhangi bir
spesifik peso seviyesi savunulmamakla beraber, para politikas peso/dolar de*i melerine tepki
olarak yönlendiriliyordu.
Meksika Merkez Bankas n n kulland * bu "short" mekanizmas n n, d oklar n etkisini
döviz kuru ve faiz oranlar aras nda çok etkin ekilde da* tt * ve ayr ca esnek bir araç olarak
de*i ikliklere ayak uydurmada dezenflasyon sürecine önemli katk yapt * IMF Yönetim Kurulu
taraf ndan da kabul edilmekte ve bu nedenle halen de sürdürüldü*ü bilinmektedir. IMF son
Meksika Konsültasyon raporunda bunu belirtmekle birlikte art k daha orta vadeli faiz oran
hedeflemesine geçilmesi gere*ini önermektedir(IMF, 2001).
1995 9stikrar Paketi'nin bir di*er önemli aya* sa*lanan Acil Yard*m Paketi'dir. 20 milyar
$ ABD Hükümetinden, 17,8 milyar $ IMF Stand-by gere*i ve geri kalan da Kanada, Dünya
Bankas ve Inter American Kalk nma Bankas taraf ndan sa*lanan 52 milyar $ l k acil yard m n
yar s 1995'te kullan ld . Bu yard m dolara endeksli tesobonoslar vadelerinde ödemek, ticari
bankalar n döviz yükümlülüklerini finanse etmek ve döviz rezervlerini art rmak için kullan ld .
Yap*sal Reformlar: Yeni yönetim, daha önce ba lam olan yap sal reform program n n
sürdürülece*i sinyalini vermi ti. Telekomünikasyon hizmetleri rekabete aç ld . Finansal
kurumlarda yabanc sahipli*inin s n rlar geni letildi. Meksika gruplar taraf ndan kontrol edilen
bankalardan yabanc pay sahipli*inin pay ,%32’den %49'a ç kar ld .(Dages, Goldberg ve
Kinney,2000) Demiryollar , limanlar ve hava alanlar özelle tirildi. Para politikas yönetiminde
effafl * artt rmak için, MB haftal k bilanço özetleri yay nlamaya ba lad . Di*er bir önemli
yenilik de, radikal bir emeklilik reformu idi.1997'den itibaren bireysel emeklilik hesaplar özel
fon yönetimleri taraf ndan yönetilir hale geldi.
Bankac*l*k Sektörünün Yap*s* ve Al*nan Önlemler: Finansal liberalizasyon için ilk ad mlar
1988'de at lm , 1989'da faizlerin serbestçe belirlenmesi sa*lanm ve mevduat faiz oranlar na
tavan konulmas kald r lm t . 1990'da Kredi Kurumlar Yasas 'n n kabulü ile ticari bankalar n
özelle tirilmesi süreci ba lam Haziran 1991- Temmuz 1992 aras nda 18 banka ola*anüstü
yüksek fiyatlarla sat lm , ço*u bankalar da sanayi holdingleri sat n alm t . Kriz s ras nda
sistemde 9 kamu bankas ve 32 özel banka vard . Ancak banka sistemine toplam aktiflerin
yar s ndan fazlas n elinde tutan 3 banka hakimdi. 1989–1994 aras nda aç lan kredilerin
GSMH'ya oran %20'den %55,5’e ç km t (DESMET, 2000:167). Bu kredi art lar yeni
bankac l k sektörünün tecrübesizli*i ve a r risk almalar ndan kaynakland * kadar aç k/gizli
mevduat sigortas yla devletin ahlaki risk yaratmas ndan da etkilenmi tir. Yüksek faiz oranlar da
bankac l k sektöründe yanl seçimlere neden olmu tur.
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Krizden sonra bankac l k sistemindeki en çarp c sorunlar kredilerdeki a r azalma ve
özellikle bat k krediler sorunuydu. Krizden önce, 1994'de bile, bankac l k sisteminde sermaye
yeterlik oran 9.81'di.Görünü te sa*l kl görünse bile muhasebele tirme sisteminin özellikleri
nedeniyle bat k krediler oldu*undan dü ük görülüyordu. Sistemin effaf olmamas da
bankac l * n gerçek durumunun yans mas n engelliyordu (DESMET, 2000:178). Hükümet
bankalar h zl bir ekilde kurtarma program na giri ti: Bankalara derhal dolar likiditesi sa*land .
Bat k kredilerin bir k sm n üstlendi; bankalar n sermayeleri art r ld . Borçlulara ödeme kolayl *
sa*layan ödeme planlar olu turuldu.
Bankalar n %75'inin yabanc borçlar k sa vadeliydi ve krizden sonra ilk aylar borçlar n
döndürme zorlu*u ya ad lar. Meksika Bankas , bankalar n k sa vadeli borçlar n yeniden finanse
etmek için Banklara ceza faiz oranlar nda özel dolar kredi penceresi açt . Banka bilançolar ndaki
geri dönmeyen borçlar azaltmak için hükümet bankalara borç portföylerinin bir k sm n transfer
etmeye izin verdi ve onlara 10 y ll k (devredilemeyen) hükümet tahvilleri verdi. Bu program
FOBAPROA (ABD'deki Federal Deposit Insurance Corporation kar l * ) taraf ndan yönetildi.
Sermayelerini güçlendirmek için %8 gerekli minimum seviyeye ç karmak için özel bir fon
yarat ld (PROCAPTE). Borçlular için yard m planlar yap ld .
En önemli konu banka yönetim tak m n n de*i tirilip de*i tirilmeyece*iydi. Tüm bankalar
fiili olarak iflas ettikleri için, yönetim de*i medi. Çok küçük bankalar müstesna, bankalar ne
millile tirildi ne de banka kontrolleri yeni bir tak ma transfer edildi.
Kriz sonras al nan tedbirlerle ekonomi k sa sürede canlanma ve büyüme sürecine girmi tir.
Ancak, kredilerdeki iddetli daralma ve geri dönmeyen borçlar sorunu çözümlenemeyen sorunlar
olarak kalm t r.
Kredilerdeki iddetli azal n ilk göstergesi, ticari bankalardan özel sektöre verilen toplam
borç stokundaki iddetli dü ü tür. 1995'ten 1996'ya %16, 1997'de %12 dü mü tür. Bu kredi
daralmas hem hane halk n hem de firmalar etkilemi tir. Etkilenen firmalar daha çok d ticarete
konu olmayan sektördeki orta ve küçük ölçekli i letmelerdi. 9hracat yapan büyük irketler büyük
ölçüde uluslar aras sermaye piyasalar ndan finansman olana* elde edebilmi lerdir.
Kredi çökü üyle bat k kredilerin borçlar içindeki pay ndaki art elele gitmi tir: Ticari
banka bilançolar ndaki bat k borçlar n toplam borçlara oran , 1994'de %10'dan 1995'te %16,
1996'da % 21 ve 1997'de %30 olmu tur. Özellikle krizden en çok etkilenmi dayan kl tüketim
mallar
sektöründe bu oran %55, gayrimenkul (konut) sektöründe %47'dir
(KRUGER/TURNELL, 1999).
Krizden k sa süre sonra büyümeye ba layan Meksika ekonomisinde bat k kredilerin
oran ndaki art n sürmesi nas l aç klanabilir? (KRUGER/TURNELL, 1999):
9lk neden, Meksika'da aç k ( effaf) ve etkin bir iflas prosedürünün olmamas d r. Reel iç
kredi faiz oranlar d ar dan daha yüksek oldu*u için bankalar n iyi mü terileri (özellikle ihracatç
firmalar) d ar dan finansmana ba vurmu lard r. Bu da Meksika Bankalar n n borçlular
havuzunda kalite dü ü ünü/bozulmay beraberinde getirmi ve bu durum bankalar daha yüksek
faiz oranlar nda borç vermeye ve mevduat toplamaya gönülsüz hale getirmi tir. Bankac l k
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problemleriyle ilgili radikal bir iflas prosedürü reformu da güçlü bir bask grubu olu turan
borçlular n örgütlenmesiyle politik nedenlerle gerçekle tirilememi tir.
9kinci neden, bankalar n net borç vermelerini azalt rken, ayr ca belirli bir vadesi olmayan
sürekli yenilenen/dönen kredileri(evergreen accounts) yüklenmek zorunda kald lar. Bu borçlar
da fiili olarak bat k kredilerdi.
Üçüncü neden, bankac l k sisteminde iddetli ahlaki risk(moral hazard) probleminin
varl * d r. Sonuçta bankac l k kesimini kurtarma program n n istenen ba ar y elde
edememesinde hükümetin uygulamalar n n da rolü olmu tur: Bir kere hükümet ekonomide
canlanma ve büyüme ba lad kça yüksek GSY9H düzeylerinde bat k kredilerin pay n n da
azalaca* n bekliyordu. Gerçekten de krizden k sa bir süre sonra büyüme artt (Ekonomi 1996'da
%5 ve 1997'de %7 büyüdü). Ancak büyümeye ra*men bat k kredilerin pay beklenenin tersine
yukar daki nedenlerden dolay azalaca* na artmay sürdürdü. FOBAPROA'n n yürüttü*ü kötü
borçlarla hükümet tahvillerini takas etme i lemi bir kereye mahsus olmaktan ç k p 1996'da da
1997'de de tekrarlanmak zorunda kald . Sonuçta yard m program geçici olmaktan ç k p aç k-uçlu
bir mekanizmaya dönü tü. Kurtarma program hem maliyetli olmu tur, hem de kötü yönetimi
adeta te vik etmi tir. 1998'de FOBAPROA'daki borç portföyünün telafi edilemez oldu*u ve
kamu borcuna dönü türülmesi gere*i kabul edilmi tir. Böylece 1995'te GSY9H'n n %5.5'u olan
kurtarma maliyetleri 1998'de GSY9H'n n %16's na ula m t r.
Meksika'n n bankac l k sistemiyle ilgili olarak, bütün borçlar bir kerede kabul edip
üstlenmek yerine zamana yaymas ve küçük küçük (peacemeal) politikalar uygulamas n n
nedenleri, böyle geni bir kurtarma operasyonunun a r maliyetli olmas korkusunun yan s ra,
yabanc yat r mc lar n durumu oldu*undan daha kötü alg lamalar na yol açaca* ve bir
millile tirme hareketinin de özelle tirmeye kar bir ideolojik tutum izlenimi verece*i
endi eleriydi.
Krizden sonra bankac l kla ilgili di*er bir geli me ise, yabanc bankalar n bankac l k
kesimindeki pay n n giderek artmas olmu tur. 1998'e kadar yabanc bankalar n iç piyasada
verdikleri kredilerin toplam kredilere oran %1'den azken 1998 sonras nda %18'e ç km t r.
Yabanc bankalar n kredileri, daha çok ticaret, kamu kesimi ve bankalararas -sektöre verilmi tir
(Yabanc bankalar n bu üç kesime verdi*i krediler toplam kredilerin %93'ünü olu turuyordu.). Bu
alanlarda yo*unla ma, Meksika’n n bankac l k kesiminin genel zay fl klar ndan daha az
etkilenme stratejik dü üncesinden kaynaklanm olabilir (DAGES/GOLDBERG/KINNEY,
2000).
Meksika ekonomisinin kriz sonras nda günümüze uzanan dönem performans
de*erlendirildi*inde, genel olarak olumlu bir tablo çizilmektedir. Bu olumlu tablonun alt nda,
uygulanan sa*lam makroekonomik politikalar n, Meksika'n n en büyük ticaret partneri olan
ABD'nin ekonomik durumundaki canl l * n, yap lan uluslar aras yard mlar n ve petrol fiyat
art lar n n rolü vard r (FISCHER, 2000). 1990'lardan itibaren Meksika'n n makroekonomik
göstergeleri Tablo 1'den izlenebilir. Meksika ekonomisi krizden sonra önemli bir büyüme
gerçekle tirmi tir. Gerçi d ticarete aç k olmayan sektör kriz sonras nda çok ciddi daralmalar
ya ad ysa da, ihracat art ve büyüme 1996'da ba lam t r. 2000 y l nda GSY9H art oran
%6.9'dur. 1999'da i sizlik oran 1985'den beri en dü ük seviyeye ula m t r (GURRIA, 2000).
Enflasyon oran (tüketici fiyat indeksine göre) Aral k 1999'da %12.3 ve Aral k 2000'de %8.96
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olmu tur(ki bu oran 2000 hedefi olan %10'un alt nda gerçekle mi tir). Bu iyile tirmenin alt nda,
enflasyon hedefleme çizgisinde para politikas n n i letilmesi, döviz kurunda istikrar n sa*lanmas
ve enflasyonist beklentilerdeki iyile meler yatmaktad r(BANKO de MEXICO, 2001:48). 2001
y l enflasyon hedefi %6,5, 2003 için ise %3'tür. Cari hesap aç klar 2000'de GSY9H' n n %3,1’i
olmu tur. Petrol d cari hesap aç * ise %6'd r. Do*rudan yat r mlar artm (10,5 milyar $) ve
cari hesap aç klar n n %76,6’s n olu turmu tur.
Mali disiplin ve sa*lam maliye politikas , makroekonomik istikrar n sa*lanmas nda katk da
bulunmu ve iç tasarruflar n artmas na yol açm t r. Mali aç * n GSY9H' ya oran 2000 y l nda
%0,9’dur. Kamu kesimi borçlanma gereksinimi ise %4'dür (IMF, 2001).
IV. TÜRK YE VE MEKS KA DENEY MLER N N KAR ILA TIRILMASI
Son yirmi y lda bu iki ülkede ya ananlar pek çok benzerlik göstermektedir. Her iki ülke de
1980'li y llara borç kriziyle girmi tir. Türkiye'nin krizi özgün ko ullar nedeniyle 1977–1980
aras nda daha erken ya anm ; krize kar tedbirler de 1980'lerin hemen ba nda ba lat lm t r. 24
Ocak 1980 Kararlar Geli mi Kapitalist Dünyadaki en son önerilen iktisat politikas tedbirlerini
h zl bir ekilde hayata geçiren bir paket olmu tur.
Meksika ise borç krizini 1982'de ya am , ancak ABD'yle bu kadar yak n ili ki içinde olan
bu ülkede 1982–1985 döneminde krize kar al nan önlemler IMF önerilerinin tamamen tersine
döviz kontrolleri, banka millile tirmeleri biçiminde ve ithalat k s tlamaya, kamu harcamalar n
art rmaya yönelik geleneksel tedbirler olmu tur. Ba kan Portillo (1976–82), kendi deyimiyle
bir"bolluk hükümeti" olduklar n iddia ederek bütçe aç klar n iki kat art r p, cari aç klar da 1.9
milyon $'dan 16 milyon $'a ç karma ba ar s n göstermi ti (SOLOMON, 1999:37).
Meksika liberalle me ve ihracata yönelik olarak enflasyonu dü ürme politikalar na 1985
sonras nda ba lam t r. Ancak ba lang c h zl yaparak, birçok yap sal birikmi sorununu daha
h zla çözüp 1988'de ba latt * Yeni 9stikrar Politikas çerçevesinde de özelle tirme programlar n
tamamlam t r. Yani ba lama gecikmeli olsa da, uygulama çok h zl olmu tur.
Türkiye ise 1980'nin ba nda henüz ABD ve 9ngiltere'de yeni ba layan uygulamalar hayata
geçirme konusunda son derece erken davranm ; ancak uygulama süreci baz alanlarda zamana
yay larak ve gecikmeli olmu tur. Örne*in özelle tirme konusu 15 y l konu ulup da gerçek
anlamda gerçekle tirilememi bir konu olarak kalm t r. Ayn sorunlar n kamunun a* rl * n
azaltma, kamu bankalar , tar m reformu, sosyal güvenlik ve vergi reformu gibi alanlarda da halen
ya and * n ve 1999–2000 ve 2001 Programlar n n da hala bu sorunlarla bo*u tu*unu
görmekteyiz. Bu anlamda Türkiye, devlet sektörünün rant da* t c yan n hiçbir zaman
budayamam t r.
Meksika 1994 krizine yakaland * nda, makroekonomik temellere ili kin bir sorunu yoktu.
Yap sal sorunlar n n da büyük ço*unlu*unu bertaraf etmi ti. Ancak uzunca bir sürece yay lm
olan sabit döviz kuruna dayal istikrar program ndan sa*l kl bir geçi stratejisi yapamad * için,
cari aç klar sürdürülemez biçimde artm ; bankac l k/finans kesimindeki sorunlar da krizi daha
derin hale getirmi ti.
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Meksika'n n 1988–94 aras nda 5–6 y la yayarak uygulad * istikrar program n n daha az
zamana s k t r lm olan çok benzeri bir program , Türkiye 1999 sonunda devreye sokmu tur.
Ancak birikmi yap sal sorunlar, bozuk makroekonomik temellerle giri ilen (sabit döviz kuruna
dayal ) bu zorlu ve riskli program bütün ayr nt lar ve inceliklerine ra*men çok h zl k r lmaya
u*ram t r. Meksika'n n tersine, 2000 Krizi s ras nda Türkiye'nin makroekonomik temelleri,
bankac l k kesimi sorunlar ve yap sal sorunlar oldukça güçlüydü. Her iki ülkede de uygulanan
bu benzer istikrar program sürecinde tüketim harcamalar nda ve tüketim kredilerinde patlama
ya anm t r. Her iki ülke krizinde de siyasi sorunlar rol oynam t r. Hatta bu Meksika'da daha da
iddetliydi.
Meksika kriz sonras , çok güçlü bir d yard m sa*lam t r. Türkiye de ciddi bir yard m
almakla birlikte miktar olarak Meksika'ya göre çok dü üktür ve al nan krediler arta ba*l d r. Son
on y lda üst üste ya anan krizlerden sonra yap lan uluslar aras kurtarma faaliyetlerinin, yard m
alan ülkelerde moral hazard yaratt * dü ünüldü*ünden son y llarda bu yard mlar n tedrici ve
arta ve uygulamaya ba*l olmas yayg nla m t r. Meksika bu aç dan ilk olman n ve ABD'ye çok
yak n bir ekonomi olman n avantaj n ya am t r. 52 milyar $'l k yard m n ilk yar s hemen kriz
y l içinde al n p kullan lm t r. Türkiye'nin ise bu konuda halen ciddi s k nt lar sürmektedir.
Meksika'n n 1994 Krizi sonras uygulamaya koydu*u istikrar program , bizim Güçlü
Ekonomiye Geçi Program 'na benzemektedir. Öncelikle dalgal döviz kuru sistemine geçi , s k
para ve maliye politikalar n n sürdürülmesi ve enflasyon hedeflemeye yönelik bir geçi a amas
saptamas her iki programda da vard r. Ancak ko ullardaki farkl l klar programlar n ba ar lar n
farkl la t racakt r:
• Öncelikle Meksika oldukça istikrarl ve iyi çal an bir hükümet taraf ndan idare
edilmektedir.
• 9kincisi, Merkez Bankas , dalgal döviz kuru sistemine uygun olarak ba* ms z bir para
politikas n , üstelik oldukça ayr nt l ve zor bir para politikas n çok ba ar yla
sürdürmü tür. Kriz öncesinde %9'lara dü üp krizde %52'ye yükselen enflasyon bu
politikalarla h zla denetim alt na al nabilmi tir. Enflasyon hedefleme politikas na
geçerken, 1994'ten bu yana geçi süreci ya anm , enflasyon 2000'de %10 hedefinin de
alt na dü ürülmü ve 2001'den itibaren enflasyon hedeflemeye geçi ba lat lm t r.
Krizden sonra Türkiye'de Merkez Bankas n n böyle etkili bir para politikas yönetimi
sergiledi*i pek söylenemez. Merkez Bankas 'n n çok ehil oldu*u yolunda da henüz tam
bir sinyal al nm de*ildir.
• Üçüncüsü, 1994 Krizinin hemen 6 ay sonras nda Meksika ekonomisi durgunluktan
ç k p büyümeye ba lam t r. Ancak bu büyümede dikkati çeken hususlar unlard r:
1. Bir kere kriz sonras dönemde ABD Ekonomisinin h zl büyümesi Meksika'n n
ihracat aç s ndan çok yararl olmu , ikincisi petrol fiyatlar ndaki art lar da
çok olumlu etki yaratm t r. Yani Meksika Krizi sonras dünya konjonktürü
ülkenin lehine bir tablo sergilemi , bu da krizden ç k kolayla t rm t r.
4. 9kincisi, büyümede bu h zl düzelmenin her sektör için ayn olmad * n hemen
belirtelim. D ticarete dönük mallar üreten sektörler büyümenin motoru
olmu tur. Oysa sabit döviz kuru uyguland * dönemde büyük geli me gösteren
d ticarete konu olmayan mal ve hizmet sektörlerinde, kriz sonras nda çok
ciddi daralmalar ya anm t r. Ve halen bu sektörlerdeki büyüme, kriz öncesi
dönemin gerisindedir.
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Türkiye için maalesef d
artlar ayn olumlu tabloyu sergilemiyor. Bir kere, 2001
y l nda genel olarak Geli mi Kapitalist Dünya'da büyüme h zlar n n dü ece*i
bekleniyordu. 11 Eylül sonras nda büyüme oranlar a a* do*ru revize edilmektedir.
Bu durum, ihracata dönük sektörlere ve turizme bel ba*lam Türkiye'nin program
ba ar s nda önemli bir olumsuzluk yaratacakt r. Ayr ca iç ticarete dönük küçük ve
Orta 9 letmelerin durumlar n n daha da kötüle ece*i aç kt r.
Meksika her iki programda da toplumsal anla ma yapm t r. Bu uygulama,
programlar n sürdürülmesinde ciddi katk lar yapm t r. Türkiye'nin ise böyle bir
uygulaman n sözünü edip sürdürememe gibi bir ba ar s zl * vard r. Ancak Türkiye
toplumu zor ko ullara uyum ve anlay konusunda sözle me gerekmeden fedakarl k
yapmay bilmektedir.
Meksika'n n olsun, Türkiye'nin olsun krizden sonra bankac l k ve finansal kesimi çok
ciddi yara alm t r. Meksika, (enflasyonun dü mesi, büyümenin, ihracat n canlanmas ,
yabanc sermaye giri lerinin yeniden h zlanmas gibi) olumlu ko ullar n bask n olmas
ve sorunu gizlemesi nedeniyle kriz sonras nda bankac l k kesiminin sorunlar n tam
olarak çözememi tir. Özellikle bankac l k sektörünün sa*lam ekilde düzenleme ve
denetlenmesi için alt yap n n olu turulmas n n ne kadar zor oldu*unu Meksika örne*i
göstermi tir. Yeti mi eleman (denetçi ve muhasebeci) eksikli*i ve kamu kurumlar
aras nda çak an sorumluluklar nedeniyle ya anan rekabetler, iyile tirme sürecini
yava latm t r (EDWARDS, 1999:289). Türkiye için de bankac l k kesimi
sorunlar n n çözümü yap lan pek çok uygulamaya ra*men kolay olmayacakt r.
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Tablo1: Meksika Ekonomisine li=kin Seçilmi= Göstergeler
1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Reel Büyüme (%)
Enflasyon

5.18
26.65

4.22
22.67

3.55
15.51

1.99
9.76

4.46
6.97

-6.22
35

5.17
34.36

7.01
20.65

4.8
18.6

3.6
12.3

4.5
9.0

Cari 9 lemler Aç * /
GSY9H (%)
Reel Döviz Kuru
9ndeksi 1990=100
Kamu Sektörü Aç *
/ GSY9H(%)
Bat k Krediler /
Toplam Krediler
Banka Kurtarma
Paketinin
Maliyeti/GSY9H
(%)

-2.86

-4.68

-6.73

-5.81

-7.5

-0.6

-0.5

-1.9

-3.8

-2.9

-3.1

100

91.14

83.34

78.73

81.92

118.44

107.45

95.04

-2.25

-0.37

1.43

0.69

-0.32

-0.18

-0.13

-0.68

-1.26

-1.25

-1.00

8.7

16.4

21.4

29.8

5.5

8.4

?

16.2

Kaynak: Kruger ve Turnell, 1999; Gurria, 2000; IMF,2001
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Tablo 2:Türkiye Ekonomisine li kin Makroekonomik Göstergeler I
1992
1993
1994
1995
1996

1990

1991

GSMH
(MilyarTL)

397.177

634.392

1103.604

1997.322

3887.902

7854.887

GSMH
(M LYAR$)

150.3

153

159.9

182.5

130.7

9.4
60.26
52.23

0.4
66.08
55.45

6.4
70.10
62.10

8.1
66.39
58.66

59.4

72.7

74.2

Mevduat Faiz Oran%
(3Ayl%k)

50.7

69.6

D BS Faiz Oran%
(Y%ll%k Ort. Bil. Faiz)

54

Büyüme Oran%
TÜFE(1987=100)
TEFE(1987=100)
Mevduat Faiz Oran%
(1 Y%ll%k V.)

Döviz Kuru($) A5%nma
Tart%l% EfektifReel
Döviz Kuru
Konsolide Bütçe Aç%:%
(Milyar TL)
BA/GSMH
KKBG/GSMH

1997

1998

1999

2000

14.978.067

29.393.262

53.518.331

78.282.966

173.5

181.6

192.4

206.6

-6.1
106.26
120.81

7.9
93.18
88.04

7.1
79.38
74.59

8.9
85.29
81.32

3.9
83.62
70.20

-6.1
63.61
53.94

6.1
53.93
52.29

74.8

95.6

92.3

93.8

96.6

95.5

46.7

45.6

69.1

64

77.3

83.9

79.7

83.2

82.6

59.5

105.6

80.5

87.7

87.6

164.4

121.9

135.2

127.2

122.5

109.5

38

22.83

60.20

64.65

60.53

169.93

53.95

78

86.81

71.66

60.94

48.46

96.8

94.8

91.1

90.3

69.4

78.3

77.1

76..9

78.7

75.5

73.5

-13.3

-33.5

-47.4-

133.9

-152.2

-316.6

-1238.1

-2245.9

-3803.4

-9071.6

11.5

3.0
7.4

5.3
12

4.3
10.6

6.7
12

3.9
7.9

4
5.2

8.3
8.6

7.6
7.7

7.2
9

10.9
15.4

11.8

185.2

125.970.544
194.9

Kaynak:DPT, TCMB
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Tablo 3:Türkiye Ekonomisine li kin Makroekonomik Göstergeler II
1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

hracat (Milyon$)
(Bavul Ticareti Dahil)

13.03

13.67

14.89

15.61

18.39

21.98

32.45

32.65

31.22

29.33

31.66

thalat

-22.58

-21.01

-23.08

-29.77

-22.61

-35.19

-43.03

-48.00

-45.44

-39.77

-54.04

D%5 Ticaret Aç%:%
(Milyar$)

-9.6

-7.3

-8.2

-14.2

-4.2

-13.2

-10.6

-15.4

-14.2

-10.4

-22.4

Cari 5lemler Aç%:%
(milyar$)

-2.6

0.30

-0.98

-6.4

2.6

-2.3

-2.4

-2.6

1.98

-1.4

-9.8

Cari 5lemler
Aç%:%/GSMH

-1.9

0.2

-0.6

-3.5

2.0

-1.3

-1.32

-1.35

0.96

-0.76

-5.0

ç Borç Stoku

57.180

97.647

194.236

357.347

799.309

1361.006

3148.984

6283.424

11.612.886

22.920.145

36.420.620

BS/GSMH

14.4

15.4

17.6

17.9

20.6

17.3

21.0

21.4

21.9

29.3

29.0

50.49

55.59

67.36

65.60

73.28

79.64

84.88

96.89

103.34

116.105

9.1

12.7

18.5

11.3

15.7

17.35

18.05

21.22

23.47

28.91

D%5 Borç Stoku
(Milyar$)
K%sa Vadeli D%5 Borç

9.5

Kaynak:DPT, TCMB
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