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SELVA DEMİRALP

ŞANT MANUKYAN

G L O B A L P A R A P O L İ Tİ K A L A R I N I N
P İ Y A S A LA R A E T K İ L E R İ

FED’İN SIKILAŞTIRMAYA
GİTMESİ İÇİN 5 NEDEN

DÜNYA MERKEZ BANKALARI
VE PİYASALARA ETKİLERİ

Danışmanlığımızla
alan da, satan da memnun.
Mart 2014

Ağustos 2013

Temmuz 2013

Ağustos 2013

Haziran 2013

Haziran 2013

Mermerler Grup

Nisan Enerji

Aksa Akrilik

OZN Elektronik Ticaret

İş Girişim Sermayesi

Seramiksan

Ant Gıda A.Ş.’nin %100
hissesini satın aldı.

Paylarının %50’si Boydak Enerji
tarafından satın alındı.

Ak-Tops’un %40’ını
satın aldı.

Paylarının %37’si EBRD, 212
Capital Ventures ve Simile Ventures
tarafından satın alındı.

Aras Kargo’daki %25 hissesini
Oesterreichische Post AG’ye sattı.

Satıcı tarafa mali danışmanlık

Satıcı tarafa mali danışmanlık

Alıcı tarafa mali danışmanlık

Satıcı tarafa mali danışmanlık

Satan tarafa mali danışmanlık

Mayıs 2013

Mayıs 2013

Mayıs 2013

Şubat 2013

Ocak 2013

Ekim 2012

Trakya Cam

Dharma İlaç

Hakan Plastik

Doğuş Çay A.Ş.

Trakya Cam

İş Girişim Sermayesi

%100’ünü satın aldı

Paylarının 100% Expanscience S.A.
Tarafından satın alındı

Çoğunluk payları Georg Fischer
Piping Systems Ltd. tarafından
satın alındı

Kraft Gıda San. ve Tic. A.Ş’nin
%100 hissesini satın aldı.

HNG Float Glass India’ya eşit
oranda iştirak etti

Num Num’ın %61,7 hissesini
satın aldı.

Alıcı tarafa mali danışmanlık

Satıcı tarafa mali danışmanlık

Satıcı tarafa mali danışmanlık

Alıcı tarafa mali danışmanlık

Alıcı tarafa mali danışmanlık

Alıcı tarafa mali danışmanlık

Ceramica Rondine’nin %50’sini
satın aldı

Alıcı tarafa mali danışmanlık

Richard Fritz Holding GmbH’ın

Ekim 2012

Ağustos 2012

Haziran 2012

Haziran 2012

Mart 2012

Şubat 2012

Yılport Holding A.Ş.

İş Girişim Sermayesi

İş Girişim Sermayesi

Trakya Cam

SAB Miller Anadolu Efes

İş Girişim Sermayesi

Gemport’un %54 hissesini
satın aldı.

Havaş’daki %6,67 hissesini sattı

Toksöz Spor’un %58,5 hissesini
satın aldı.

Glass Corp’un %90 hissesini
satın aldı.

Anadolu Efes hissesini TSP’ında
satın aldı.

Ode Yalıtım San. ve Tic. A.Ş.’deki
azınlık hissesini sattı

Satıcı tarafa mali danışmanlık

Satıcı tarafa mali danışmanlık

Alıcı tarafa mali danışmanlık

Alıcı tarafa mali danışmanlık

TSP Alım danışmanlığı

Satan tarafa mali danışmanlık

Kasım 2011

Temmuz 2011

Mayıs 2011

Mart 2011

Mart 2011

Şubat 2011

Serenas Group

Dem Medikal ve Ecza Deposu

STFA

Poliya

CCI International Holland B.V.

Bayraktarlar Holding A.Ş.

%70 hissesini GL Events’e sattı.

NBK Cpital’dan mezzanine
finansmanı sağladı.

Sofra Grup’u
Compass Group’a sattı.

Cam Elyaf Sanayi A.Ş.’nin akrilik
reçine bölümünü satın aldı.

Coca Cola Bottling of Iraq’ın %50
hissesini satın aldı.

Satan tarafa mali danışmanlık

Satıcı tarafa mali danışmanlık

Satan tarafa mali danışmanlık

Satan tarafa mali danışmanlık

Alan tarafa mali danışmanlık

Odelo Group’un %100 hissesini
satın aldı

Alan tarafa mali danışmanlık

“2011-2013 yılları arasında gercekleşen seçilmiş işler”

Sektörün en iyilerden oluşan Türkiye’nin en geniş kurumsal finansman ekibine sahip
olan İş Yatırım, 2000 yılından bu yana tamamlanmış şirket birleşme ve devralma
işlemlerinde liderliğini sürdürmektedir. İş Yatırım bu süreçte, 10 milyar ABD dolarını
aşkın işlem hacmine sahip toplam 106 işlemi başarıyla sonuçlandırmıştır.
İş Yatırım, Türkiye sermaye piyasalarında oluşturduğu uzun yıllara dayanan derin
bilgi birikimini kullanarak stratejik veya finansal ortak arayan müşterilerine,
ülkemize yatırım yapmak isteyen şirketlere ve yurt dışında yeni iş fırsatları arayan
Türk yatırımcılara, yüksek nitelikli birleşme ve devralma hizmetleri sunmaya devam
etmektedir.

|

KURUMSAL FİNANSMAN

|

YATIRIM DANIȘMANLIĞI

|

PORTFÖY YÖNETİMİ

|

ARACILIK HİZMETLERİ

|

ARAȘTIRMA

|
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u y!l piyasalar!n çok yak!ndan takip etti"i konular!n ba#!nda her zamanki gibi
merkez bankalar!n!n uygulad!klar! politikalar geliyor. 2008 küresel finansal
krizin ilk y!llar!nda “yang!n söndürme” operasyonuyla faizleri dü#üren merkez
bankalar!, yeni konjonktürün olgunla#t!"! #u günlerde, farkl! stratejilere yönelmi#
durumdalar.
Küresel piyasalar!n en yak!ndan takip etti"i kurum ise Amerikan Merkez Bankas!
FED. Öte yandan Avrupa Merkez Bankas! ECB’nin ald!"!
her karar, Türkiye’nin de dahil oldu"u geli#mekte olan
ekonomileri çok yak!ndan ilgilendiriyor. Hatta Türkiye,
Avrupa’yla olan s!k! ticari ba"lar! nedeniyle BRIC
ülkelerinden daha kapsaml! bir etki alt!nda.
Haziran ay! ise hem ECB, hem de FED’in aç!klad!"!
kararlar nedeniyle gayet s!cak geçti. FED’in haziran
toplant!s!nda tahvil al!mlar!nda 10’ar milyar dolarl!k azalt!m!n sürmesine karar verildi.
Para ak!#!n! kademeli olarak k!saca"! net olarak anla#!ld!. Öte yandan Avrupa Merkez
Bankas! ise tam aksi bir politika izliyor. Özetle FED para musluklar!n! k!sarken, Avrupa
Merkez Bankas! aç!yor… Peki bu geli#melere piyasalar ne diyor? Bu büyük resimde
Türkiye’yi nas!l süreç bekliyor?
$#te bu kritik sorular!n yan!t!n!, Geni# Aç! toplant!m!zda arad!k. Uzmanlar, merkez
bankalar!n!n ald!klar! kararlar! tüm yönleriyle analiz etti.
$lerleyen sayfalarda merkez bankalar!n!n politikalar!n!n piyasalara etkileri üzerine
doyurucu bir içerik bulacaks!n!z.
$yi okumalar,
Yasemin Erdo!an

Piyasalarda
“merkez” rüzgar!

Do"an Burda
Dergi Yay›nc›l›k ve Pazarlama A.#
Trump Towers, Kule 2, Kat 21-24, 34387 $i!li-%stanbul
Tel 0 212 410 32 28 Faks 0 212 410 32 27
capital@doganburda.com

$cra Kurulu Ba!kanı Mehmet Y. Y›lmaz
Yay›n Direktörü (Sorumlu) M. Rauf Ate!
Yayın Yönetmeni Sedef Seçkin Büyük
Yaz› i!leri Müdürü Ebru F›rat
Haber Müdürü $eyma Öncel Bay"ksel
Görsel Yönetmen A. Bertu# Pat›r
Editör Yasemin Erdo#an
Sayfa Yap›mc›s› Do#an Pekta!
Grafik Yaman Tetik
Foto"raflar Gökhan Çelebi, Hüseyin Öngen
Marka Müdürü Gökçe Aykaç
Ankara Temsilcisi Erdal %peke!en
Tel: 0 312 207 00 95

Yönetim
Genel Yay›n Koordinatörü Ye!im Denizel
Projeler Direktörü (Tüzel Ki!i Temsilcisi) Ferit Özka!"kç"
Sat›! Direktörü Orhan Ta!k"n
Finans Direktörü Didem Kurucu
Üretim Direktörü Servet Kavaso#lu

Reklam
Grup Ba!kan› Viki Habif
Grup Ba!kan Yard›mc›s› Nil Ertan Aydemir
Sat›! Müdürü Filiz Kavak, Seda U#ur Kesici,
Sevil Ho!man, Ebru Elçi
Teknik Müdür Nusret K›r›ml›o#lu
Tel: 0 212 336 53 60-(3 hat) Faks: 0 212 336 53 90
Kurumsal $leti!im Direktörü Neslihan Sad"ko#lu
Rezervasyon
Tel: 0 212 336 53 00-57-59 Faks: 0 212 336 53 92-93
Ankara Reklam Bölge Temsilcisi Sezinur Bal"kç"o#lu
Tel: 0 312 207 00 72 - 73
Hedef Sayfalar
Tel: 0 212 336 53 70 Faks: 0 212 336 53 91
Maya Akar Center, Kat: 7 Büyükdere Cad.
No: 100-102 34394 Esentepe/‹STANBUL
Bask› Do#an Ofset Yay"nc"l"k ve Matbaac"l"k A.$.
Sanayi mah. 1650. Sokak No:2 34850
Esenyurt/%stanbul Tel: 0212 622 19 00
Da"›t›m Yaysat A.$. Tel: 0 212 622 22 22
Yay›n Türü Yerel, süreli, 3 ayl›k

üyesidir.

c Capital Dergisi Do"an Burda Dergi Yay›nc›l›k ve

Pazarlama A.# taraf›ndan T.C. yasalar›na uygun olarak
yay›mlanmaktad›r. Capital Dergisi’nin isim ve yay›n hakk› Do"an
Burda Dergi Yay›nc›l›k ve Pazarlama A.#’ye aittir. Dergide
yay›mlanan yaz›, foto#raf, harita, illüstrasyon ve konular›n her
hakk› sakl›d›r. ‹zinsiz, kaynak gösterilerek dahi al›nt› yap›lamaz.

DB Okur Hizmetleri hatt› Tel: 0212 478 03 00
okurhizmetleri@doganburda.com
DB Abone Hizmetleri hatt›
Tel: 0212 478 03 00 Faks: 0212 410 35 12-13
abone@doganburda.com
Pazar hariç her gün saat 08.00-20.00 aras›nda
hizmet verilmektedir.
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MB KARARLARI
P!YASALARI
NASIL
ETK!L!YOR?
Haziran ayı, dünya merkez bankalarının toplantıları ve alınan kritik
kararlar nedeniyle son derece sıcak geçti. 5 Haziran’daki toplantısında
Avrupa Merkez Bankası, tarihte ilk kez görülen bir karara imza attı ve
mevduatlarda negatif faiz uygulamasına geçti. Öte yandan Amerikan
Merkez Bankası (FED) ise para musluklarını kapataca!ına dair net
sinyaller verdi.
Tablo böyleyken, hem geli"mi" ülke piyasaları, hem geli"mekte olan
ekonomiler, iki büyük merkez bankasının her adımını dikkatle izliyor. Buna
Türkiye de dahil…
Peki dev merkez bankalarının uyguladıkları aldıkları kararlar, para ve
sermaye piyasalarını nasıl etkiliyor? Bu sorunun yanıtını, Geni" Açı
toplantısında bir araya gelen uzmanlar tartı"tı. “Dünya Merkez
Bankalarının Politikaları ve Alınan Kararların Para ve Sermaye
Piyasalarına Etkileri” konulu toplantının moderatörlü!ünü, #" Yatırım
Ara"tırma Direktörü Serhat Gürleyen yaptı. Toplantıya, TCMB Ba"kan
Yardımcısı Turalay Kenç, ekonomist Ercan Kumcu, TEPAV Finans
Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Fatih Özatay, #" Yatırım Uluslararası
Piyasalar Müdürü $ant Manukyan, #" Yatırım Hazine ve Portföy Yönetimi
Müdürü Yasin Demir konu"macı olarak katıldı.
Toplantıda, hem bu sıcak gündemin küresel piyasalara etkisi masaya
yatırıldı, hem TCMB’nin para politikası de!erlendirildi.

2014 /

5

GA_Anakonu

6/25/14

6:52 PM

Page 6

Serhat Gürleyen Merhabalar. Öncelikle
hepiniz ho! geldiniz. Üç ayda bir Capital Dergisi
ve "! Yat#r#m’#n birlikte organize etti$i Geni! Aç#
toplant#m#zda bu ak!am yine önemli bir gündem
maddesini masaya yat#raca$#z. Dünyadaki
merkez bankalar#n#n politikalar# ve al#nan
kararlar#n para ve sermaye piyasalar#na etkileri
konusunu tart#!mak istiyoruz. Çok de$erli
konuklar#m#z var.
Ben sözü fazla uzatmadan ilk sorumu TOBB
ETÜ ö$retim üyesi ve TEPAV Finans Enstitüsü
Direktörü Prof. Dr. Fatih Özatay’a yöneltmek
istiyorum.
Borç yükünün çok artt#$#, ekonominin
yava!lad#$#, i!sizli$in çok yükseldi$i bir ortamda,
maliye politikas#n#n da s#n#rlar#na gelinen bir
yerde, neredeyse merkez bankac#lar dünya
ekonomisini durgunluktan ç#kard#lar veya
ç#karmak için u$ra!t#lar. Eskisine göre çok daha
radikal ad#mlar att#lar. Faizin yan#na bilançoyu da
büyüttükleri yepyeni politikalar ortaya koydular.
Krizden sonraki 6’nc#, 7’nci y#lday#z. Kriz
öncesine göre bir de$erlendirme yaparsak,
merkez bankac#lar#n uygulad#klar# politikalar
özellikle geli!mi! ülkelerde reel ekonomiler ve
piyasalar için ne ölçüde ba!ar#l# oldu?
Biliyorsunuz son dönemde merkez
bankalar#na yöneltilen ele!tirilerden birisi
“Politikalar daha çok piyasalarda etkili oldu, reel
ekonomide gereken büyümeyi sa$layamad#”
yönünde. Bunu de$erlendirmekle ba!layabiliriz.
Fatih Özatay Te!ekkürler. Herhalde bu
konuya iki yönlü bakmakta yarar var. Bir tanesi
yang#n söndürme operasyonu. Küresel krizin en
!iddetli oldu$u dönemde hemen hemen ço$u
merkez bankas#, ister geli!mi! ülke ister
geli!mekte olan ülke merkez bankas# olsun,
yang#n söndürme operasyonunu benzer !ekilde
yapt#. Faizler dü!ürüldü. Bankalar#n birbirlerine
fon al#p vermeleri için merkez bankalar# devreye
girdi. Bizim merkez bankam#z TCMB de bunu
ba!ar#l# bir !ekilde yapt#. Bu aç#dan ben her iki
grup merkez bankas#n#n yang#n söndürme
operasyonu çerçevesinde ba!ar#l# oldu$unu
dü!ünüyorum.
Sorun ise bundan sonra ba!lad#. Çünkü
yang#n söndürme operasyonu bitti$inde ülkelerin
kar!#la!t#klar# üretim kayb#n# telafi etme çabas#
ön plana ç#kt#.
Sizin de aç#l#!ta belirtti$iniz gibi maliye
politikalar#n#n yeterli olmad#$# yerde para
politikas# da destekleyici bir unsur. Hatta ço$u
zaman ana unsur olarak devreye girdi. Bizim gibi
ülkelerde de sorunlar o zaman boy gösterdi.
6 / 2014

Amerikan Merkez Bankas# (FED), bilançosunu
çok k#sa bir zamanda dörde katlad#. Faizleri s#f#ra
kadar çekti. Ayn# ölçüde olmasa da paralel bir
operasyon "ngiltere Merkez Bankas#’ndan,
Japonya Merkez Bankas#’ndan geldi. Özellikle
Türkiye ve benzeri ülkelerdeki sorunlar da o
zamanlar boy göstermeye ba!lad#. Çünkü bol
likidite ve çok dü!ük faiz ortam#, bizim gibi
ülkelere çok fazla sermaye giri!ine yol açt#.
Özellikle bu sefer bu sermaye eskisinden de
farkl# olarak daha k#sa vadeli gelmeye ba!lad#.
Hem sermaye giri!inin art#yor olmas#, hem
finansal krizden al#nan dersler, merkez
bankalar#n# farkl# aray#!lara itti. Çünkü sonuçta
bu net sermaye giri!lerinin çok artt#$# bir ortam.
Bir yandan büyük !irketlerin yurtd#!#na rahatl#kla
borçlanabildi$i bir ortam, di$er yandan
bankalar#n çekirdek yükümlülüklerinin d#!#nda
fon yarat#p içeriye bol kredi açt#klar# bir ortam.
Ayn# zamanda da ayn# ko!ullar alt#nda yerli
paralar#n de$erlendi$i, faizlerin dü!tü$ü, hisse
senedi fiyatlar#n#n artt#$# ve ekonomiye duyulan
güvenin artt#$# bir ortam.
Böyle bir durumda, çok fazla risk alma i!tah#
daha da art#yor. Dolay#s#yla kredi talebi de
art#yor. Kredi arz#n# da art#racak faktörler devreye
giriyor. Dolay#s#yla bir yandan çok h#zl# bir kredi
geni!lemesine yol aç#yor, bir yandan da çok fazla
d#!ar#dan borçlanmay# özendiren bir ortam
oluyor. Sonuçta garip bir dinamik ortaya ç#k#yor.
D#!ar#dan borçlanmay# özendiriyorsunuz. Net
sermaye giri!leri de çok fazla oldu$u için döviz
kuruna a!a$# do$ru yapt#$# bask#, bu
özendirmeyi art#r#yor. Ama özendirme artt#kça
!irketleriniz özellikle döviz kurundaki
hareketlere çok hassas hale geliyorlar. Bu farkl#
bir dinamik. Daha sonra bunu da tart#!abiliriz.
Böyle bir ortam, özellikle merkez
bankalar#n#n eskiden kar!#la!t#klar#ndan farkl# bir
resmi ortaya koyuyor. Daha önce özellikle
enflasyonun ön planda oldu$u, fiyat istikrar#n#n
sa$lanmaya çal#!#ld#$# bir merkez
bankac#l#$#ndan, art#k küresel krizden de al#nan
derslerle ve sermaye giri!lerinin çok artt#$#
ortamda ne yapabiliriz noktas#na gelindi.
Geli!mekte olan ülkelerde baz# merkez bankalar#
do$rudan, sermaye hareketlerinin k#s#tlanmas#na
gittiler. Ama özellikle Türkiye gibi ülkeler bunu
kategorik olarak reddettiler.
Bunun anla!#labilir nedenleri de var çünkü
sonuçta d#!ar#dan gelen sermayeye ihtiyac#n#z
var. Tasarruf oran#n#z çok dü!ük. "ddial# olmayan
bir yat#r#m oran#n# tutturmak için bile belli bir
oranda yurtd#!#ndan borçlanman#z gerekiyor.
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SERHAT GÜRLEYEN
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FAT!H ÖZATAY
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Dolay#s#yla sermaye hareketlerinin k#s#tlanmas#
Türkiye için bir seçenek de$ildi. Bizim merkez
bankam#z TCMB de farkl# aray#!lara girdi.
Enflasyonun yan# s#ra bu çok h#zl# kredi
geni!lemesinin yaratabilece$i finansal
istikrars#zl#$# azaltmak için birtak#m önlemlere
gitti. Dolay#s#yla merkez bankac#l#$# aç#s#ndan bu
geli!mi! ülkelerin merkez bankalar#n#n ikinci
a!amada uygulad#$# politikalar, bizim gibi
ülkelerde önemli sorunlar yaratt#. Sonra da
bugünlere geldik. Ben burada duray#m…
Serhat Gürleyen Buna birazdan daha
ayr#nt#l# biçimde tekrar döneriz. Asl#nda geli!mi!
ülkelerde uygulanan merkez bankac#l#$#,
geli!mekte olan ülkelerde uygulanan para
politikas# uygulamas#n# çok zorla!t#rd# ve
literatürde bu konuda çok fazla çal#!ma yoktu.
Bu son dönemde üzerinde daha çok dü!ünülen
bir !ey.
Asl#nda geçti$imiz hafta sonunda "stanbul’da
böyle bir toplant# oldu. Turalay Bey de o
toplant#n#n öncülerindendi. Bize o toplant#da
akademisyenlerin tart#!t#$#, geli!mekte olan ülke
merkez bankalar#n#n bu ortamda kar!#la!t#$#
zorluklardan, bulduklar# çözümlerden, Türkiye
örne$inin nas#l masaya yat#r#ld#$#ndan bahseder
misiniz?
Turalay Kenç Te!ekkürler. Öncelikle
geli!mi! ülkelerin merkez bankalar#
politikalar#yla ba!lad#ktan sonra o konuya
gelece$im.
Merkez bankac#l#$#n#n temel gayesi, reel
ekonomiyi etkilemek olmal#. Fakat bunu
yapabilmek için de elimizdeki araç faiz politikas#.
Normal bir merkez bankas#, k#sa vadeli faizleri
de$i!tirerek bu etkiyi yap#yordu ama 2008
sonras#ndaki krizde buna ikinci bir boyut
eklendi. O boyut da uzun vadeli faizlerin
etkilenmesi. Bunu nas#l yapars#n#z? Geli!mi! ülke
merkez bankalar# iki !ekilde yapmaya çal#!t#. Bir
yandan, varl#k al#mlar# yoluyla ve dönem primini
dü!ürerek yapmaya çal#!t#lar. Bunda da ba!ar#l#
oldular.
Belki daha az dikkat çeken ama önemli bir
di$er yol da sözle yönlendirmeydi. Sözle
yönlendirmeyle ileriki y#llardaki faizler
konusunda bir taahhütte bulunarak yapt#lar. Bu
yolla da uzun vadeli faizleri etkilemeyi
ba!ard#lar. Bu aç#dan bakt#$#m#zda geli!mi!
ülkelerin merkez bankalar#n#n ba!ar#l# olduklar#n#
söyleyebiliriz. Hem k#sa vadeli faiz oranlar#n# çok
dü!ürdüler, hem gerek sözle yönlendirme
yoluyla gerekse bilançolar#n# büyüterek ve
dönem primini dü!ürerek uzun vadeli faiz

oranlar#n# dü!ürdüler. Bu aç#dan ba!ar#l#lar ama
fon arz ve talebinin ba!ka faktörlerden
etkilendi$i bir dönemde maliyeti, ba!ka bir
ifadeyle uzun vadeli ve k#sa vadeli faizleri ne
kadar dü!ürürseniz dü!ürün, bazen etkili
olmad#$# dönemler de oluyor. Öyle bir
dönemden geçiyoruz. Bilançolar#n yeterince
temizlenmedi$i bir ortamda borç yükünün çok
a$#r oldu$u bilançolarda, hem k#sa hem de uzun
vadeli faizi dü!ürürseniz bile pek etkisi olmuyor.
Amerika’y# da belki özel bir parantez
içerisinde de$erlendirmek gerekebilir. Önceki
y#llardaki kriz sonras# ortalama büyüme
oranlar#na bakt#$#m#zda bunun çok yüksek
oldu$unu, bu dönemde ise çok dü!ük oldu$unu
görüyoruz. Bu veriden hareketle, orada da bu
politikalar#n bir ölçüde ba!ar#l# oldu$u ama çok
da ba!ar#l# olmad#$# söylenebilir. Ancak en
az#ndan i!e yarad#$#n#, katk#da bulundu$unu
söylememiz gerekiyor.
Tabii bunun geli!mekte olan ülkeler
üzerindeki etkisi çok kuvvetli oldu. Kriz
öncesinde de sermaye hareketleri vard#, kriz
sonras#nda da geli!mi! ülkelerin bilanço
büyütmeleriyle uzun vadeli faizleri dü!ürmeleri
sayesinde büyük bir sermaye hareketi ortaya
ç#kt#. "kisi aras#ndaki fark; biri merkez bankas#
kaynakl# di$eri de piyasa ve özel sektör kaynakl#
sermaye hareketleriydi. Bir di$er önemli fark da
2008 yani kriz öncesindeki sermaye hareketleri
daha az de$i!kendi. 2008 sonras#nda özelikle
portföy hareketlerinin çok dalgal# oldu$unu
görüyoruz. Di$er kalemlerde de bir miktar
de$i!meler oldu. Bankac#l#k sektöründen
sermaye piyasalar#na yönelen bir sermaye
hareketi var ama oradaki as#l konu, portföy
hareketlerinin çok dalgal# olmas#.
Böyle bir ortamda geli!mekte olan merkez
bankalar# ne yapt# diye bakt#$#m#zda, merkez
bankalar# üç temel de$i!ken üzerindeki sermaye
hareketlerinin etkilerini azaltmaya çal#!t#lar.
Bahsetti$im üç de$i!kenden bir tanesi döviz
kuru. Fatih Bey de bundan bahsetti; di$eri,
faizler ve sonuncusu da kredi hacmi. Sermaye
hareketleri bu üç kalemi önemli ölçüde etkiledi.
Döviz kurlar#n#n de$erlenmesine yol açt#. Fon
yarat#m# yoluyla kredi hacmini art#rd#. Buna ek
olarak, sermaye hareketleri geli!mekte olan
ülkelerdeki faiz oranlar#n# ciddi ölçüde dü!ürdü.
Bu etkileri azaltmaya yönelik olarak geli!mekte
olan merkez bankalar# makro ihtiyati tedbirlerle
bir taraftan borçlanmay# azaltmak, öbür taraftan
döviz kurundaki a!#r# de$erlenmeyi önlemek ve
sermaye hareketlerini cayd#rabilmek aç#s#ndan
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faizlerdeki dü!ü!e bir ölçüde izin verdiler. Öbür
taraftan di$er merkez bankalar# da sermaye
kontrolleri yoluyla sermayenin giri!ini
engelleyerek ülke içerisinde yarataca$# tahribat#
daha ba!tan önlemeye çal#!t#lar. Bahsetti$iniz
konferansta özellikle bu konular tart#!#ld#.
Sermaye hareketleri üzerine birkaç çal#!ma vard#.
Hepsinin ortak sonucunun a!a$# yukar# ayn#
oldu$unu söyleyebilirim. Sermaye hareketleri
üzerindeki kontrollerin yeterince çal#!mad#$#n#,
istenen etkiyi yapmad#$#n# rahatl#kla
söyleyebiliriz.
Bir di$er çal#!ma kümesi de makro ihtiyati
tedbirlerle ilgiliydi. Özelikle munzam kar!#l#klar
üzerine çal#!malar vard#. Orada da bu munzam
kar!#l#klar#n istenen de$i!iklikleri yapabildi$ini
gösteren önemli çal#!malar vard#.
K#saca söylemek gerekirse; söz konusu
dönem, makro ihtiyati tedbirlerin geli!mekte olan
ülkeler taraf#ndan giderek yo$unlukla
uygulamaya konuldu$u bir dönem oldu. Baz# alt#
çizilen geli!meler de vard#. Geli!mekte olan
ülkeler 2008 krizi sonras#nda makro ihtiyati
tedbirleri ilk defa uygulamad#lar. 90'l# y#llarda
ya!ad#klar# krizler, geli!mekte olan ülke merkez
bankalar#na makro ihtiyati tedbirlerin önemini
göstermi!ti. Bu çerçevede 2008 sonras#ndaki
krizler de makro ihtiyati tedbirlerin geli!tirilmesi,
yayg#nla!t#r#lmas#na vesile oldu ama bu tedbirler,
geli!mekte olan ülkelerin merkez bankalar# için
yeni bir kavram de$ildi. Bence makro ihtiyati
tedbirlerde geli!mekte olan ülkeler ba!ar#l#
oldular. Öbür taraftan da küresel ekonominin
önemli dinamiklerindeki problemler geli!mekte
olan ülkeleri bugünlerde biraz zorlamaya ba!lad#.
O dinamiklerden ikisi çok önemli. Birincisi
verimlilikteki azal#!lar ki bunu tüm dünyada
görüyoruz. Özellikle toplam faktör verimlili$inde
önemli dü!ü!ler var. Di$eri de çok dikkate de$er
bir dinamik. Daha evvelki y#llarda gördü$ümüz
küresel büyüme ile dünya ticaret hacmindeki
ili!kinin koptu$u görülüyor. Daha evvelki
y#llarda, küresel ekonominin yüzde 1 oran#nda
büyüdü$ü ortamda, küresel ticaret hacminin
yüzde 2 büyüdü$ünü görüyorduk. Böyle bir
rasyo vard#. Son iki y#ld#r bu ba$#n koptu$unu,
hatta küresel ticaret hacminin büyüme oran#n#n
alt#nda bile kald#$#n# görüyoruz. Bu önemli bir
dinamik geli!meye i!aret ediyor. Küresel yeniden
yap#lanma, korumac#l#$#n artmas#, d#! ticaretin
finansman#ndaki problemler gibi baz# yeni
faktörlerden dolay# bu dinamiklerin bozuldu$u
söylenebilir Bu da son zamanlarda baz#
geli!mekte olan ülkelerde problem yarat#yor.
10 / 2014

Ço$u geli!mekte olan ülkede büyümelerin
zay#flad#$#n# görüyoruz. Bu !ekilde dikkate
de$er, incelenmesi ve çözüm bulunmas# gereken
bir problem var.
Serhat Gürleyen Te!ekkürler. %imdi Ercan
Kumcu ile devam edelim. Ercan Bey, eskisi
kadar s#k# para politikas# uygulanmamas#n#n,
makro parametrelerdeki etkileri aç#s#ndan bir
de$erlendirme yapar m#s#n#z? Yani !u an
bakt#$#m#zda geli!mi! ülkelerde enflasyon sorunu
yok. Tam tersine baz# ülkelerde fiyatlar#n
dü!ebilece$i endi!esi var. Ancak geli!mekte olan
baz# ülkelerde, ki Türkiye de bunlardan biri,
enflasyon endi!esi ya!an#yor. Uygulanan makro
ihtiyati politikalarla zenginle!tirilen para
politikas#n#n birden fazla amac# var elbette.
Finansal istikrar var, kredi büyümesini kontrol
alt#na almak var, Türkiye öznesinde cari aç#$#
azaltmak var ve enflasyon, büyüme var.
Geli!mekte olan ülkelerde, birden çok hedefi
olan bir merkez bankac#l#$# görüyoruz. Bu
parametrelerin hangilerinde ba!ar#l#, hangilerinde
ba!ar#s#z olundu?
Ercan Kumcu Tabii asl#nda her ülkeyi kendi
dinamikleri içinde de$erlendirmek gerekir. Ama
önce geli!mi! ülkelere bakarsak, 2008 krizine
bakt#$#m#zda en önemli hadise, deleveraging ve
parasal aktar#m mekanizmas#n#n sakatlanm#!
olmas#. Tarihsel olarak bakt#$#m#zda Büyük
Buhran'da da bu böyleydi, daha önce 1800'lerin
ikinci yar#s#nda ya!anan bizim “uzun resesyon”
dedi$imiz dönemde de böyleydi. Parasal aktar#m
mekanizmas#nda bir sakatl#k var. Keynes'in
üzerinde durdu$u bu “liquidity trap” de (likidite
tuza$#) buradan kaynaklan#yor. Hadiseyi fazla
teknik bir platforma çekmek istemiyorum ama
TURALAY KENÇ Döviz kurlar"ndaki istikrar"
dikkate ald"#"m"zda, enflasyonun önümüzdeki
aylarda dü$ece#ini tahmin ediyoruz. Y"lsonu
tahminimiz 7,6’d"r. 2015 y"l" içerisinde yüzde 5
enflasyon hedefimize ula$aca#"m"z" tahmin
ediyoruz. Bunu ba$arabilirsek çok iyi bir noktaya
gelece#iz. Tabii enflasyon konusunda
alaca#"m"z yol var. Onun için de gerekli
tedbirleri ald"k. Çok s"k" bir para politikas"
uygulad"k. Çok güçlü bir ad"m att"k. Önden
yüklemeli bir para politikas" uygulad"k. Bunun da
çok alt"n" çizdik. Ocak ay" sonunda önden
yüklemeli ve güçlü bir para politikas" tepkisi
verdik. Bu para politikas"ndaki s"k" duru$un
enflasyon görünümüne ba#l" olarak sürdürülmesi
neticesinde enflasyonda bekledi#imiz ba$ar"y"
elde edece#imizi rahatl"kla söyleyebilirim.
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!unu söylemek istiyorum: Asl"nda oynanan
oyunun ba! aktörü merkez bankalar" oldu#u
halde, bu dönem merkez bankalar"ndaki
etkilerin en az düzeyde oldu#unu bir dönem.
Yani dikkat ederseniz FED bilançosunu 4 misli
art"r"yor ama para arz"nda do#ru dürüst bir art"!
yok. Ayn" !ekilde Avrupa Merkez Bankas"
bilançosunu ikiye katl"yor, para arz"nda ciddi bir
art"! yok. Hatta M3 gibi geni! para arzlar"na
bakt"#"n"zda daralma söz konusu. Özellikle
2012'den bu yana... Yani krizin sonucunda !öyle
bir hadise ile kar!" kar!"yay"z: Merkez bankalar"
enflasyon yaratamayacak bir kabiliyette. Halbuki
merkez bankalar"n"n yapabilece#i en kolay !ey
enflasyon yaratmak. Bunu yapam"yorlar.
Bu !una benziyor: Gaza bas"yorsunuz ama
motor tekerlekleri döndüremiyor. Siz diyorsunuz
ki, “Depoya biraz daha benzin koyal"m.” Hâlbuki
sorun benzinin yetersizli#i de#il benzinin
karbüratöre gitmemesi ve tekerle#e gidecek gücü
yaratamam"! olmas".
$imdi merkez banklar"n"n 2008 sonras"
ba!ar"s"n" irdelerken san"yorum bakmam"z
gereken !u: Hangi ülke bu parasal aktar"m
mekanizmas"na daha önce müdahale etme
ba!ar"s"n" gösterdi ve para politikas"n" daha
efektif hale getirdi? Tabii hiçbir zaman tam bir
ba!ar"dan söz edemeyiz. Ama ABD ve %ngiliz
merkez bankalar"n"n burada biraz daha öne
ç"kt"#"n" görüyoruz. Çünkü parasal aktar"m
mekanizmas"na müdahale ettiler. $u yolla
müdahale ettiler: Hat"rlarsan"z Amerika’da
2008'in sonunda, 2009'un ba!"nda bir stres testi
yap"ld". Bildi#imiz bütün bankalara
“Sermayelerinizi art"r"n” dendi. Piyasalar
aç"s"ndan itibarl" bir stres testiydi ve sonuçlar"
itibariyle de Amerika'n"n en büyük bankalar"na
fatura ç"kart"ld". Bu da itibar" art"ran bir unsur
oldu. Her ne kadar onlar kredi verme kriterlerini
daraltm"! olsalar da hiç olmazsa kredi mevduat
zinciri k"r"lmadan devam etti.
%ngiltere'de de benzer bir olay ya!ad"k ama
Avrupa'ya bakt"#"m"zda bu hiçbir zaman olmad".
Bilakis Avrupa, her stres testte biraz daha itibar
kaybetti. %spanya'daki bir banka için iyi dediler,
banka kurtar"lmak zorunda kald". %rlanda
bankac"l"#" için düzeldi dediler, %rlanda
bankac"l"#"n" kurtarmak zorunda kald"lar. Yani
Avrupa, itibar" gittikçe erozyona u#rayan bir
süreç ya!ad". Hâlâ da bu sürecin içinde.
Bakt"#"n"z zaman Avrupa Merkez Bankas" para
basmad" m"? Bast". Ama gördü#ünüz gibi bast"#"
para tenis topu gibi geri geldi. Bankalar eskiden
ald"klar" paralar" geri ödedikleri için merkez

bankas"na, Avrupa’da merkez bankas"n"n hem
bilançosu küçülüyor hem de geni! para arz"
küçülüyor. Yani asl"nda çok fazla alk"!l"yoruz.
Avrupa Merkez Bankas" müthi! i!ler yap"yor,
yepyeni paralar basacak diye... Ama Avrupa
Merkez Bankas" para basmakta zorlan"yor. Yani
bazen öyle olur ki merkez bankalar" para
basmakta da zorlan"rlar. Para basmak da o kadar
kolay de#il. Paray" basars"n"z ama size geri
itiverirler. Türkiye'de 1980'lerde, 90'larda bunu
çok ya!ad"k. Paray" basars"n"z, herkes o parayla
döviz almak ister. Yani para ekonomide durmaz.
Bir anlamda Avrupa da bunu ya!"yor. Avrupa'n"n
tabii bir de borç sorunu var.
Ben burada kilit noktan"n, parasal aktar"m
mekanizmas"n"n çal"!ma sorunu oldu#unu
dü!ünüyorum. Bu düzelir mi? Elbette, her
sorunun bir gün düzeldi#i gibi bu da düzelecek.
Ama ben !u anlamda biraz daha umutluyum.
Sonra Avrupa Merkez Bankas", Avrupa'daki
bankac"l"k sisteminin tek düzenleyicisi ve
gözetleyicisi olacak. Kendisi art"k temiz bir
sahada futbol oynamak istiyor. Dolay"s"yla da
bankalar"n resmini çekip, gere#i neyse yap"l"p,
ondan sonra “Benim himayeme getirin” diyor. $u
anda gündemdeki stres testi belli ki Avrupa
Merkez Bankas"'n"n himayesi alt"nda
düzenlenmi! bir test. $unu kabul etmek laz"m ki,
hiçbir stres testi herkesi tatmin edecek kadar
güçlü olamaz. Dolay"s"yla bir yerde kesmeniz
laz"m. Aksi taktirde ortada kimse kalmaz. Ama
benim d"!ar"dan görebildi#im kadar"yla geçmi!
testlere göre daha kredibilitesi, sayg"nl"#" yüksek
bir test. Ve tabii piyasalar" ikna edecek !ey de bu
testten ne kadar bankan"n s"n"fta kalaca#"... Yani
yine bir iki banka s"n"fta kal"rsa, test ne kadar
sert olursa olsun piyasa aç"s"nda pek itibar
görece#ini sanm"yorum.
Benim tahminim Avrupa Merkez Bankas"'n"n
ald"#" parasal önlemler, böyle bir stres testten
geçip art"k Avrupa bankac"l"k sisteminde parasal
aktar"m mekanizmas"nda bir sorun olmad"#"na
piyasalar ikna oldu#u taktirde ECB'nin
politikalar" efektif olmaya ba!layacak. $u anda
Avrupa Merkez Bankas"'n"n ald"#" önlemlerin çok
olumlu i!ler yarataca#"n" beklemek için çok
erken.
Halbuki Amerika'da farkl". Do#ru, orada da
parasal aktar"m mekanizmas" yüzde 100 do#ru
çal"!"yor de#il. Bakt"#"n"z zaman eski parasal
çarpanla para arz" Amerika'da ne olmal"
bugünkü FED bilançosuna bakt"#"n"zda? Finansal
sistemin normal ortamdaki para yaratma gücüyle
!imdiki gücü aras"nda müthi! bir uçurum var.
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Ama Amerika'n"n !öyle bir !ans" vard". Bu kadar
para Amerika'da varl"k fiyatlar"n" !i!irdi.
Amerika'da sermaye piyasas" araçlar"n"n
filtrasyonu çok geni! oldu#undan, hane halk"na
filtre etti#inden, bu Amerika’da ciddi bir servet
etkisi yaratt". Ayn" !eyi Avrupa'da görmüyoruz.
Dolay"s"yla belki Amerika'da da varl"k
fiyatlar"nda bir art"! söz konusu ama bunun
tüketime yans"mas", yat"r"ma yans"mas" bir
Amerika çap"nda de#il. Yani bir yerde FED varl"k
fiyatlar" yoluyla ekonominin durgunlu#u
a!mas"na yard"mc" oldu. Avrupa Merkez
Bankas"'n"n ayn" lüksü yoktu.
$imdi bunun bizim gibi ülkelere olan
etkilerine gelince… Tabii her ülke farkl"
reaksiyon veriyor. Ben bu krizin geli!mekte olan
ülkelerin kimyas"n" de#i!tirdi#ini
dü!ünmüyorum. Kimyas" de#i!en geli!mi!
ülkeler. Yani Türkiye'den örnek vereyim.
Türkiye'de aktar"m mekanizmas" sakatland" m"?
Hay"r. Hiçbir !ey olmad". Hiçbir banka
deleveraging'e gitti mi? Böyle bir !ey ya!ad"k m"?
Bunu Brezilya'da da, Arjantin'de de, Polonya'da
da, Türkiye’de de ya!amad"k. Dolay"s"yla Türkiye
ya da Türkiye gibi ülkeler, makro
de#i!kenlerden etkilendi. 2006 döneminde de
dünyada kriz yoktu ama bize yönelik bir atak
vard". Bunu da böyle bir atak olarak
de#erlendirmek lâz"m.
%!in reel k"sm"n" bir tarafa b"rak"yorum, yani
yabanc" geli!mi! ülkelerdeki ekonomik
büyümenin durmas", hatta geriye gitmesi elbette
Türkiye'nin satt"#" mallara olan talebi dü!ürdü.
Bu anlamda etkilendik. Ama finansal aç"dan
asl"nda 2010-2011-2012'deki sermaye ak"mlar"n"n
arkas"ndaki en büyük neden, geli!mekte olan
ülkelerin riskinin göreli olarak geli!mi! ülkelere
göre daha az olmas"ndan kaynakland". Çünkü
tarihte belki ilk kez bir kriz geli!mi! ülkelerden
ç"kt". Yani eskiden hep geli!mekte olan ülkeler
dünya ekonomisine problem ç"kart"rd". Halbuki
ilk kez dünyan"n en büyük ekonomisindeki bir
kriz, küresel kriz yaratt". Makro de#i!kenlerdeki
bu beklenmeyen hadise bizi etkiledi. Yoksa
Türkiye’nin veya di#er geli!mekte olan ülkelerin
yap"s" ya da kimyas" de#i!mi! de#il. Bununla iyi
mücadele ettik mi? Bence iyi mücadele eden
ülkeler var kötü mücadele eden ülkeler var.
Türkiye iyi mücadele etti diyemiyorum. Zaten
enflasyonun geldi#i nokta da ortada.
$imdi di#er söyledi#iniz konuya dönmek
istiyorum. Merkez bankalar" çoklu hedefe mi
geldiler? Bu tabii felsefi bir hadise ama ben bir
merkez bankas"n"n çoklu hedefi olmas" taraftar"
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de#ilim. Yani böyle bir !eyin olmayaca#"n", aksi
halde hiçbir hedefi do#ru dürüst
tutturamayaca#"n" dü!ünenlerdenim. Biraz buna
bakal"m, biraz ona bakal"m derseniz öyle bir !ey
olmaz. Yani merkez bankas" tek bir !eye
bakmal"d"r. Buna bakarken hedefleri
do#rultusunda yeteri kadar güçlü olabilir mi?
Zaman olur ki hay"r, yönlendiremeyebilir. Yani
para politikas" o kadar bilinmeyen, o kadar
beklenmeyen !oku olan bir alan ama hedefi
çokla!t"rmak bu belirsizli#i daha da art"ran bir
unsur.
Öncelikle finansal istikrar ne demek? San"r"m
herkes finansal istikrardan farkl" bir !ey anl"yor.
Geli!mi! ülke merkez bankac"lar"yla
konu!tu#unuzda görüyoruz ki, finansal istikrar"n
asl"nda varl"k fiyatlar"ndaki istikrar" da kapsayan
bir tan"m" var. Yani balonlar olu!mas"n, merkez
bankas" bu balonlar"n olu!mamas"na da baks"n.
Ben Türkiye örne#ine bakt"#"mda !unu
görüyorum: Biz finansal istikrardan, cari i!lemler
aç"#"n"n milli gelire oran"n"n dü!ük olmas"n"
anl"yoruz. Kimse bana finansal istikrardan bunu
anl"yoruz demedi ama yap"lan tart"!malar"n
bende olu!turdu#u izlenim bu. Ama buna
finansal istikrar m" denir, emin de#ilim.
Bence Türkiye gibi bir ekonomi için finansal
istikrar, kurlardaki istikrard"r. Para ikamesinin
güçlü oldu#u bir ekonomide asl"nda finansal
istikrar döviz kurlar"ndaki istikrard"r. Türkiye'nin
bütün krizlerine bak"n, hepsi döviz kuru krizidir.
Döviz krizi demek de yanl"! çünkü asl"nda bir
miktar sorunu yok, fiyat sorunu ortaya ç"k"yor.
Merkez bankalar"n"n finansal istikrara
odaklanmas" asl"nda finansal istikrars"zl"#"n
getirece#i zorluklar"n para politikas" üzerindeki
etkilerini minimize etme üzerine. Bu çok do#ru
bir yakla!"m bence. Merkez bankalar" uzun
süredir mal ve hizmet fiyatlar"n"n ortalama
art"!lar"na odakland" ve varl"k fiyatlar"ndaki
gidi!ata kay"ts"z kald". Halbuki buna bir portföy

!ANT MANUKYAN Asl"nda kar"#"k bir ç"k"# stratejisi
var. Piyasalar #u anda neler yap"lacak onu bile
tam olarak bilmiyor. Yani Amerika devreden
ç"karken Avrupa m" devreye girecek? Orada bir
QE yap"lacaksa devlet tahvilleri üzerinden
yap"lmayaca$"n" biliyoruz. Çok kar"#"k bir
dönemden geçtik. Dolay"s"yla ç"k"# taraf" da yine
çok kar"#"k olacak. Hala neler yap"ld"$"n"
anlamayan bir piyasa var. Tabii ki tüm bu
geli#meler, geli#mekte olan ülkelerin
fiyatlamas"na da ayn" #ekilde yans"yacakt"r.
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yakla!"m" olarak bakarsan"z, merkez bankas"n"n
bast"#" para da varl"klar"n bir parças". Yani
birdenbire sizin bast"#"n"z paran"n göreli fiyat"
dü!üyor. Bir !eyler yapmak zorundas"n"z. Yani
e#er para da varl"klar"n bir parças"ysa, sizin
yaratt"#"n"z bir varl"#"n fiyat"n"n bu denli dü!ük
olmas"na müsaade edememeniz laz"m. Ama
bugüne kadar ya da krize kadar gelen süreçte
hep, “Hisse senedi piyasas" da arts"n, ev fiyatlar"
da arts"n, o arts"n, öbürü arts"n… Ne güzel i!te
millet zenginle!iyor, nesi var bunun?” diye
bak"ld". Ama bu arada paran"n de#eri dü!tü.
Paran"n de#eri yaln"zca bir ba!ka paran"n
cinsinden de#eri de#ildir, bütün her !eye göre
de#eridir. Çünkü para neticede bir ölçü birimidir.
Fakat dedi#im gibi geli!mekte olan ülkelerde,
özellikle Türkiye'de, biz finansal istikrar" biraz
daha farkl" tan"mlad"k. O farkl" tan"mda da
Merkez Bankas"'n"n hedef yelpazesini geni!letmi!
olduk. Halbuki geli!mi! ülkelerdeki finansal
istikrar, yelpazenin geni!lemesi anlam"na
gelmiyor. Ama Türkiye gibi ülkelerde geliyor.
Serhat Gürleyen Te!ekkürler. Belki yine
geli!mi! ülkelere dönersek, kriz sonras"
de#erlendirmelere bakt"#"m"zda geli!mi!
ülkelerde iki ülke di#erlerinden daha ayr"!"yor.
Bir %ngiltere ekonomisi büyümesi görece daha
sa#l"kl" bir yap"ya oturdu. Di#eri de ABD elbette
kendi tarihsel büyümesinin daha alt"nda kald"
ama en az"ndan Avrupa ve Japonya'ya göre daha
sa#l"kl" bir yap"ya gitmeye ba!lad". Bu iki
ülkeden %ngiltere'de daha önce, Amerika'da biraz
daha farkl" bir !ekilde para politikas"n"n normale
dönmesi i!aretleri görülmeye ba!lad". Bunlar
olurken di#er tarafta Japonya var olan para
politikas"n" sürdürüyor. Yine varl"k al"mlar"na
dayan"yor. Avrupa ise yeni bir paket aç"klad"
YAS%N DEM%R Asl"nda alg" yönetimi TCMB’nin de
di$er merkez bankalar"n"n da politika
araçlar"ndan biri haline geldi. Piyasa
oyuncular"n"n merkez bankas"n"n çizdi$i yola
yönelmeleri, faiz kararlar", döviz sat"#lar",
munzam oranlar"nda de$i#iklikler gibi konularda
daha yumu#ak geçi#ler olmas"na yard"mc"
oluyor ve piyasalardaki dalgalanmalar azal"yor.
Bu da risk priminin azalmas" anlam"na gelecektir.
Özellikle son 2 y"ld"r TCMB piyasalara yapt"$" ve
yapmak istedi$i #eyleri daha #effaf ifade ediyor.
Hatta geçti$imiz günlerde Say"n Ba#kan #imdiye
kadar ölçülü faiz ad"m"n"n 25, 50 ya da 75 baz
puana denk geldi$ini aç"klad". Bu #ekilde olmas"
piyasada risk priminin azalmas"nda çok önemli
rol oynuyor.

ama daha tam olarak hayata geçmedi.
Yani geli!mi! ülkeler bir bütün olarak para
politikas"n" eski h"z"yla geni!letmiyor. Bir k"sm"
normale döndürürken ya da bunun i!aretini
verirken, di#erleri halen eski usulde hatta belki
biraz daha geni!leyici bir yola do#ru gidiyor. Bu
sürecin hem bu ülkelerde para politikas"n"n
uygulanmas"nda yol açaca#" zorluklar, hem belki
geli!mekte olan ülkelerde yol açaca#" zorluklar
neler olabilir. Bu konuda %! Yat"r"m Uluslararas"
Piyasalar Müdürü $ant Manukyan bize bilgi
verebilir mi?
!ant Manukyan Te!ekkürler. Ben Ercan
Bey'in söyledi#inden devam ederek ba!layay"m.
Asl"nda bu finansal istikrar konusunda FED
içinden en a#"rl"#a sahip isim, gerek
çal"!malar"yla gerek makaleleriyle Jeremy
Stein'd". Yeni ayr"ld" zaten. Orada da söyledi#i
asl"nda basit bir !ey var: Krizde gördük ki
madem çok say"da kurum var ve bunlar"n bir
tanesinin ald"#" karar topyekûn hareket
edemedikleri için bir !ekilde etkisiz oluyor, o
zaman bütün piyasay" etkileyebilecek bir yap"
laz"m. Yani bütün piyasan"n deliklerinden nüfuz
edebilecek bir karar verici merkez bankas"
oldu#u için, asl"nda FED'in de sadece iki tane
de#il üçüncü bir yetkisi, sorumlulu#u olmas"
laz"m. O da e#er gerekirse finansal istikrar. Ki !u
anda da konu!ulan konulardan, daha do#rusu
olas" kötü senaryolardan biri !u: Ya FED
ekonomi toparland"#" için ya da enflasyon
bask"s" tekrar yukar" döndü#ü için de#il de
finansal istikrar" korumak için faiz art"rmak veya
faizi art"racakm"! gibi davranmak zorunda
kal"rsa? Kendileri de söylüyorlar volatilite çok
dü!ük, spread'ler çok darald" diye. Kontrolden
ç"kan bir durum var. Di#er taraftan Wall Street
Journal'da ç"kan bir yaz" vard". Terminal oranlar
4 fazla m" yüksek konusu tart"!"l"yordu. Asl"nda
merkez bankalar"n" kenardan s"k"!t"ran böyle bir
konu da var.
Ben yine piyasa üzerinden gitmek istiyorum.
Piyasada bundan önceki kriz olarak bakarsak,
teknoloji balonu olu!tu#unda veya söndü#ünde
bizim bildi#imiz merkez bankas" faiz indirirart"r"r, bir de Amerika'da efsanevi, var oldu#u
tart"!"lan Plunge Protection Team (PPT) diye bir
!ey vard"r. Yani hisselerin de çok dü!mesine izin
vermezler… Yani finans piyasas" bu yolla
gidiyordu. Ne zaman ki bu kriz patlad", asl"nda
ço#u insan"n, belki sadece teorik olarak
bildikleri, hatta bir k"sm"n"n teorik olarak bile
bilmedi#i, baz" konular ortaya ç"kt". %!te FED'in
acil durumlarda kullan"labilecek 13'e 3 diye bir
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yetkisi varm"!. Onlar" uygulamaya koydu#unu
gördük. Herhalde FED'in kendisi bile
beklemiyordu. Daha önce rezervlere faiz verme
yetkisi yoktu, hemen alelacele senatodan onu
ç"kartt"lar. Faiz vermeye ba!lad"lar ve tabii ki QE
ve büyük montanl" al"!lar... Bunlar"n da zaten
yar"s" halen bile yanl"! anla!"ld". Biliyorsunuz
Bernanke'nin, Friedman'"n do#um gününde
söyledi#i “Bir daha olmayacak, gerekirse
helikopterden para bile basar"z, bizim
suçumuzdu büyük depresyon” dedikten sonra
'helikopter Bernanke' diye kald". Ve halen de
FED'in bilançosu büyüdü#ünde, rezervleri
büyüdü#ünde FED para bas"yor, i!te bu para da
ç"k"yor, hisse senedine gidiyor alg"s" hâlâ da
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yerle!ik piyasada mevcut. Böyle bir !ey
olmamas"na ra#men.
$u geldi#imiz noktada art"k bir geriye dönü!
çabas" oldu#unu görüyoruz. Ekonomik
toparlanma ne kadar hak ediyor, bunu söylemek
zor. Ama bu defa da !unun olaca#"n" biliyoruz:
Eskiden sadece faiz art"r"l"rken FED
s"k"la!t"rmaya gidiyor dedi#imizde, !imdi öyle bir
!ey olmayacak gibi gözüküyor. Bir, art"k
faizlerde belirleyici olan FED fund rate eskisi gibi
kullan"lmayacak. Bu yava! yava! belli olmaya
ba!lad". Dolay"s"yla piyasa art"k farkl" bir ç"k"!
taraf"n" görmeye ba!l"yor.
Yine ayn" !ekilde %ngiltere Merkez Bankas"
bu Avrupa Merkez Bankas"'n"n taklit etmeye
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çal!"t!#! paketi yapm!"t!, funding (fonlama)
taraf!nda. Orada hemen ufak bir düzenleme
yaparak mortgage’lar! paketten ç!kartt!. Çünkü
konut piyasas!, özellikle Londra ba"ta olmak
üzere, yeniden çok uçmaya gitti diye. Dolay!s!yla
bundan sonra ç!k!"! konu"tu#umuz zaman da
beklenen veya tahmin edilenden farkl! ç!k!"
stratejileri konu"ulacak. $"te bir yandan FED
acaba bilançosunu sat!" yaparak küçültür mü, ya
da vadesine kadar bekleyebilir mi, ama vadeye
kadar beklerseniz ve faiz art!r!m! da ba"larsa
rezervlere verilecek olan para çok yükselecek...
Bunun politik olarak gelip FED'i vurmas! söz
konusu olabilir. Ama "unu da unutmamak laz!m:
Amerika asl!nda bu konular! daha önceden iyi

bilen bir yer. Yani Brezilya’da kriz oldu#u zaman
asl!nda Amerikan bankalar! büyük ölçüde
batm!"t!. O krizde “market to market” yap!n
deselerdi, ortada Amerikan bankas!
kalmayacakt!. Bu konularda da Amerika h!zl!
ad!m att!. Sadece bankalar!n nas!l oldu#unu
taramad!, ayn! zamanda baz! muhasebe
kurallar!n! da de#i"tirerek bankalara belirli bir
süre esneklik tan!d!. “Tamam, bunu siz kendi
modelinize göre fiyatlay!n, sanki ya"!yormu" gibi
yap!n” dedi ama ard!ndan temizledi. Japonya
hiçbir zaman bunu yapmad!#! için hâlâ orada bir
bankac!l!k sistemi, kredi vs. taraf!nda problem
ya"!yor.
Yine ayn! zamanda commercial paper
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piyasas! kilitlenmi"ti. %irketler günlük
hareketlerini bile yapam!yorlard!. Çok h!zl!
"ekilde buraya müdahale etti. Buray! açt!. Oysa
Avrupa’da bu konular!n hâlâ çok kilitli oldu#unu
görüyoruz.
Dolay!s!yla hemen k!saca toparlayay!m. Hem
piyasa nas!l bir ç!k!" oldu#undan emin de#il,
çünkü hala neler yap!ld!#!n! anlamayan bir
piyasa var. $"te “Rezervler krediye döner mi?”,
“Orada 2 trilyon dolar oturuyor. Bunlar bir anda
krediye dönse enflasyon patlar. Böyle bir "ey
olabilir mi?” sorular! var. Olamaz o ayr! ama
piyasa bunlar! fiyatl!yor. Dolay!s!yla bir yanda bu
var, di#er yanda da bundan sonra nas!l ç!k!lacak
konusunu bilmeyen bir piyasa var. Tüm bu
geli"meler, muhakkak geli"mekte olan ülkelerin
fiyatlamas!na da ayn! "ekilde yans!yacak diye
dü"ünüyorum.
Serhat Gürleyen Peki, benzer soruya $"
Yat!r!m Hazine ve Portföy Yönetimi Müdürü
Yasin Demir ile devam edebiliriz. Yasin Bey,
FED’in para politikas!n! normale döndürdü#ü
ECB’nin ise geni"letti#i bir ortamda veya
geni"letmeye devam edece#inin sinyalini verdi#i
bir ortamda, para piyasas!n!n aktif bir üyesi
olarak bu resmi nas!l yorumluyorsunuz?
Portföyünüzü olu"tururken nas!l bir strateji
isliyorsunuz?
Yasin Demir Biz öncelikle TCMB Bankas!
ile beraber kendi benzer grubumuz diyece#imiz
ülkeleri de beraberinde izliyoruz. Çünkü
piyasalar anlam!nda, Avrupa Merkez Bankas!’n!n
(ECB) ad!mlar! bizleri hemen hemen ayn!
paralelde etkiliyor. Türkiye’nin tabii ki kendine
özel dinamikleri de var. Örne#in biz hammadde
ba#!ml!l!#! daha yüksek bir ülkeyiz. Dolay!s!yla
enerji fiyatlar!ndaki yükseli" orta vadede bizim
büyümemizde daha negatif etkiler yaratabilir.
Bunlar! takip ediyoruz ama özellikle TCMB’nin
de ECB’nin bu geni"leyici politikalar!yla beraber
biraz daha elinin rahatlad!#!n! sezdi#imiz için,
ba"kan!n ileti"iminden o mesajlar! ald!#!m!z için,
orta vadede en az!ndan büyümenin sene
ba"!ndaki öngörülerimize göre biraz daha
kuvvetli olabilece#ini dü"ünüyoruz. Yaln!z 2014
için söylemiyorum tabii, 2015 de buna dahil,
hatta belki 2016’n!n ilk yar!s! da dahil.
Piyasaya bakt!#!m!z zaman piyasan!n uzun
vadeli beklentileri Merkez Bankas!’n!n
projeksiyonlar!ndan çok kopuk ve ba#!ms!z
de#il. Bunu enflasyon anlam!nda söylüyorum.
Her ne kadar son y!llarda üst üste hedeften
sapmalar olsa da "u günler için 10 y!l vadeye
bakt!#!mda yüzde 6,5’ler seviyesinde bir ortalama
20 / 2014

enflasyon beklentisinden söz edebilirim. Son 1
y!l içinde Türkiye’de risk priminde bir yükselme
ya"ad!k. Ama ondan önce biz 6’lar seviyesinde,
5.80’ler seviyesinde bir enflasyon fiyatl!yorduk.
Bu da Merkez Bankas!’n!n uzun vadeli hedefi
olan 5 ile asl!nda gayet uyumlu bir hedef.
Tabii dedi#im gibi Türkiye’de fiyatlama
al!"kanl!klar! genellikle k!sa vadeli oluyor. Bu
sadece Hazine’nin borçlanmas! ya da özel sektör
"irketlerinin piyasadan borçlanmas! de#il ama
bankalar!n kredi fiyatlamas! anlam!nda da böyle.
Yani biz istedi#imiz kadar 5 y!ll!k, 10 y!ll!k
projeksiyonlar yapal!m, piyasan!n bu "oklar!n
hepsini k!sa zaman içinde negatif veya pozitif
olarak alabilecek yap!da olmas!, biz piyasa
oyuncular!n! bir miktar rahatlat!yor. Çünkü bu
anlamda riskten uzakla"m!" oluyoruz. Ald!#!m!z
tahviller büyük ölçüde ya de#i"ken faizli ya
enflasyon endeksli. Bu kompozisyon zaman
içerisinde hep de#i"ken faizli tahviller lehinde
artt!. Bankalar da kredi fiyatlamas!n! büyük
ölçüde halen k!sa vadede de#i"tirecek "ekilde
yap!yorlar. Merkez Bankas!’n!n ad!mlar!n!n kredi
büyümesine etkisini bu anlamda da
görebiliyoruz.
Nas!l bir portföy olu"turuyoruz ya da
portföyümüzde ne gibi de#i"iklikler yap!yoruz
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diye bakacak olursak; y!l!n ilk çeyre#indeki
MB’nin yukar! yönlü faiz ad!m!ndan sonra, gerek
FED taraf!nda s!k!la"t!rman!n korkuldu#u kadar
ya da 2013 sonunda telaffuz edildi#i kadar h!zl!
olmayaca#!n!n anla"!lmas!, gerekse ECB’nin hem
son ad!m! hem arkas!ndan ba"ka ad!mlar!n
gelebilece#i dü"ünceleriyle biraz rahatlad!#!m!z!
söyleyebilirim. Bunu piyasadaki para ak!mlar!nda
da görebiliyoruz. Hem para piyasas! faizlerinde
hem sermaye piyasalar!nda pozitif etkilerini
görebiliyoruz.
Serhat Gürleyen Peki Merkez Bankalar!’n!n
politikalar!n! ve öncelikli hedeflerini kamuoyuna
aktarmada ileti"imin, ileti"im mekanizmas!n!n
rolü ne kadar önemli? Alg! yönetimi baz!
politikalar! daha az maliyetli hale getirebilir mi?
Yasin Demir Merkez Bankas!’n!n ileti"imi ve
alg! yönetimi asl!nda kriz öncesinden beri önem
ta"!yor. 2000 y!l!nda uygulanmaya ba"layan sabit
kur rejiminde, piyasa oyuncular!n!n ve sokaktaki
insan!n dolarizasyonun bitece#ine ikna olmas!,
program!n ba"ar!s! için çok önemli bir psikolojik
faktördü. Bu program çe"itli nedenlerle ba"ar!ya
ula"amam!" olsa da, 2000’li y!llar!n devam!nda
dolarizasyonun bitmesinin ve geçi"kenli#in
enflasyon üzerinde etkisinin azalmas!n!n
temelleri burada at!lm!"t!r diyebilirim.
Günümüze dönersek, özellikle rezerv
opsiyon mekanizmas! gibi yeni politika
araçlar!n!n devreye sokulmas! gibi durumlarda,
piyasalar!n bu araçlar!n hedefini ve uygulamas!n!
anlamas! aç!s!ndan önem ta"!yor. Gerçi TCMB
Ba"kan! Erdem Ba"ç!’n!n ilk dönemlerinde bu
ileti"imin çok sa#l!kl! oldu#unu söylemek zor,
ancak daha sonra ba"kan da o günler için
“Öngörülemez olmak TCMB’nin araçlar!ndan
biri” gibi ifade kullanm!"t!.
San!r!m burada kur üzerine spekülatif
ataklar!n önünü kesmek hedeflendi#i için bu
"ekilde hareket edildi.
Serhat Gürleyen Te"ekkürler. Dünyaya
dönecek olursak, bir yanda geli"mi" ülkeler,
daha durgun bir ekonomi ve daha dü"ük
enflasyon var. Di#er tarafta geli"mekte olan
ülkeler, daha h!zl! büyüyen bir ekonomi, daha
yüksek kaynak kullan!m!, bir yanda dünyadan
ithal edilen geni"leyici politikalar ve di#er tarafta
içeride s!k!la"t!r!lmas! gereken bir para
politikas!yla kar"! kar"!yalar.

Dünya merkez bankalar!n!n politikalar!n!n
tart!"!ld!#! toplant!ya, Capital Dergisi ad!na editör
Yasemin Erdo#an kat!ld!.

Burada Fatih Bey’e sormak istiyorum:
Uygulanan makro ihtiyati tedbirleri nas!l
buluyorsunuz? Ercan Bey’in bahsetti#i gibi
ülkeden ülkeye de de#i"ebiliyor. Merkez
bankalar!n!n enflasyona kar"! daha s!k! para
politikas! uygulama "ans! sizce var m!yd!?
Fatih Özatay Evet, vard!. Türkiye özelinde
olmas! gerekirdi. Ben eski merkez bankac!
olmama ra#men yaz!lar!mda Merkez Bankas!’n!
çok ele"tirdim. Bunu çok da severek yapmad!m.
Ama bir kö"e yaz!yorsan!z, bunu yapman!z
gerekiyor çünkü sorumlulu#unuz var. Niye?
Sonuçta bak!yorsunuz enflasyon, ister son 2 y!l!n
ortalamas!n! al!n, ister son 5 y!l!n, ister son 8
y!l!n ortalamas!n! al!n sonuç yüzde 8. Peki hedef
ne? Son 3 y!lda yüzde 5. Hedefin çok
üzerindeyiz. Bir-iki y!l olabilir, enerji fiyatlar!
artm!"t!r veya ba"ka "eyler olmu"tur, tamam.
Ama bunun ne zarar! var? Bunun "u zarar! var ki,
kanun yap!c! merkez bankas!n!n kanununa temel
amaç olarak “fiyat istikrar!n! sa#lamak” yazm!".
Bunu geçtik diyelim, iktisadi aç!dan bak!nca
enflasyon rekabet gücünüzü törpülüyor. Sonuçta
ihracat yapt!#!n!z piyasalardaki rekabet
gücünüzü törpülüyor, tabii ba"ka bilinen zararlar!
da var. Bu çerçevede bak!nca geli"mekte olan
ülkelerin küresel krizden bu yana uygulad!klar!
politikalar!n bizim ba"!m!za çok i" açt!#!n!
dü"ünüyorum. Çünkü bilinmedik sularda
yüzmeye ba"lad!k. Çünkü fiyat istikrar!n! sa#lama
hedefi çerçevesinde merkez bankalar!n!n ne
yapaca#!, ne yapmas! gerekti#i üzerine çok
geli"mi" bir literatür ve acayip bir deneyim var.
Bunu hepimiz biliyoruz. Nereden ç!k!yor? $"te
enflasyon hedeflemesi, merkez bankas!
ba#!ms!zl!#! nereden ç!k!yor? Fiyat istikrar!n!n
temel amaç olmas! nereden ç!k!yor? Çok geli"mi"
bir deneyim var sonuçta.
Öte yandan da biliyoruz ki "unu da anlamak
laz!m: Finansal istikrars!zl!k da ba"a bela.
Özellikle h!zl! kredi geni"lemesi, yüksek kald!raç
oranlar!… Bunlar, yap!lan çal!"malar uluslararas!
düzeyde gösteriyor ki finansal krizlerin yakla"!k
yar!ya yak!n!ndan önce bu tür hareketler var.
Finansal kriz zaten bu nedenle patlad!. Merkez
bankalar!n!n bu tür hareketleri engelleme iste#ini
anlamak mümkün. Dolay!s!yla makro ihtiyati
tedbirleri kullanmak ihtiyac!n! hissetmelerini
anlamak mümkün. Ama bunun arkas!nda
geli"mi" bir teori yok. Yeni yeni çal!"malar var.
Son 4-5 y!lda mantar gibi ç!kt!. Açarsan!z
literatürü, hem fiyat istikrar!n! hedefleyen hem
makro finansal istikrar! hedefleyen merkez
bankalar! hangi araçlar! kullanmal!, ne olmal!,
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zorunlu kar"!l!k oranlar!n! m! kullanacak, ba"ka
"eyler mi kullanacak, bir dolu çal!"ma var.
Bunlar bir yana, çok fazla deneyim yok.
Bilmiyoruz.
Bir de ülkelere özgü ko"ullar var. Biz zorunlu
kar"!l!k oran! kullan!yoruz. Bizim mevduatlar!n
ortalama vadesi 45 gündü, 60 güne ç!kt!.
Buradan gelen zorluklar var. Merkez Bankas!’n!n
niye böyle bilinmeyen sulara bal!klama atlad!#!n!
anl!yorum çünkü hem finansal kriz var, bu tür
çal!"malar var, hem çok h!zl! kredi geni"lemesi
var. Geli"mekte olan ülkelerin merkez
bankalar!n!n uygulad!klar! politikalar nedeniyle
bunlar burada sorun yarat!yor. Sermaye
hareketlerini k!s!tlayam!yoruz. K!s!tlan!rk!s!tlanmaz veya istenilir bir "eydir o ayr! ama
niye k!s!tlayamad!#!m!z da anla"!l!yor. Çünkü
tasarruf oranlar!m!z çok dü"ük. Dolay!s!yla bu
sermaye hareketlerini k!s!tlamadan bunlar!n
etkisini de azaltmaya çal!"!yoruz ama ortada ne
deneyim var ne de iktisadi teori var. Bilinmeyen
bir "eyler yapmaya çal!"!yoruz. Bir anlamda
karanl!kta yol almaya çal!"!yoruz.
Sonuçta anlamakla birlikte geldi#imiz
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noktaya bakt!#!m!zda ne yaz!k ki ben enflasyon
aç!s!ndan çok önemli bir yol kaybetti#imizi
dü"ünüyorum. Türkiye, krizden sonra
uygulamaya konulan 2001 y!l!ndaki Güçlü
Ekonomiye Geçi" Program! ile enflasyonu
dü"ürmek anlam!nda hem koalisyon hükümeti
zaman!nda hem AK Parti hükümeti zaman!nda
çok büyük bir yol alm!"t!. Yüzde 70’lerden tek
haneli düzeylere geldi. D!"ar!dakiler, sermaye
hareketlerinin tersine dönmeye yani geli"mekte
olan ülkelerden geli"mi" ülkelere do#ru
dönmeye ba"lama riski oldu#unda i"te bu
kabahatinizi yüzünüze vuruyor. Ne yapt!
Amerikan Merkez Bankas!? Y!lba"!nda 15 ülkeyi
inceledi. Hangisi benim politikalar!mdan en fazla
etkilenecek diye baz! göstergelere bakt!. Bunlar!n
biri de enflasyondu. Türkiye en k!r!lgan ç!kt!.
Normal zamanlarda yüzünüze vurulmayan "ey,
ihracat gücünüzü törpüleme meselesi bir tarafa,
geliyor anormal bir dönemde veya bize göre
anormal ama adamlara göre normalle"meye
do#ru giden bir dönemde, kar"!n!za bir kabahat
olarak ç!k!yor. Ben, enflasyonla mücadelede
Türkiye’nin ne yaz!k ki zemin kaybetti#ini
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dü"ünüyorum. Bu öyle bir "ey ki piyasalar!
enflasyonla mücadele etti#inize ikna etmek çok
zor bir "ey. Biz bunu 2001 krizinden sonra çok
ya"ad!k. Kimse inanm!yordu. Yüzümüze
bakm!yordu. Uygulanan politikan!n ba"ar!l!
olaca#!na, gerçekten Merkez Bankas!’n!n
ba#!ms!z karar ald!#!na, enflasyonla mücadele
etmeye niyetlendi#ine kimse inanm!yordu. Bu,
çok zor kazan!ld!.
Ama "imdi enflasyon raporlar!na bak!yoruz,
kimse kusura bakmas!n ama, “hep orta vadede
enflasyon tutacak” vurgusu var. %imdi
tutturamad!k ama tutacak... Ama bu nas!l bir orta
vadedir ki hiç vakti gelmiyor. Bunu anlamakta
güçlük çekiyorum.
Bu durumun nas!l bir zarar! var? %öyle:
Gerçekten enflasyonla mücadele etmeye karar
verdi#inizde, bu durum kar"!n!za en büyük
handikap olarak ç!kacak. Tamam hedef yüzde 5
ama ç!kan yüzde 8. $nsanlar buna göre planlar!n!
yapacak. Ben ne yaz!k ki bunu önemli bir kay!p
olarak görüyorum.
%unu da anlam!yorum. Bunun "u son
zamanlardaki en somut örne#i "u: Enflasyon
yüzde 10’a yakla"m!"ken, Merkez Bankas!’n!n
y!lsonu enflasyon tahmini orta noktas! yüzde 7,6
iken, yani hedefin 2,5 puan üzerindeyken, son 3
y!l!n ortalama enflasyonu yüzde 8 iken,
piyasalarda ve televizyonda ne konu"uluyor?
“Risk primi biraz azald!, demek ki Merkez
Bankas! faizi indirebilir”. Pardon ama Merkez

FAT$H ÖZATAY Finansal istikrar meselesi önemli.
Ama bizdeki yap!n!n baz! sak!ncalar! var. Tabii ki
kurumlar aras! koordinasyon ihtiyac! aç!k ama
bu yap! tart!"!lmadan kuruldu#u için biz nas!l
i"ledi#ini bilmiyoruz. Halbuki kanun ç!kt!#!nda
bunlar! tart!"abilseydik, belki hepimizin
payla"!mlar! olacakt!. Örne#in tüketici kredileri
bankalar aç!s!ndan çok önemlidir. BDDK kendi
aç!s!ndan bak!nca, bankalar!n karl!l!#!n!
dü"ünüyor olmas! laz!m. Çünkü amaç fonksiyonu
öyle. Dolay!s!yla hakl! olarak tüketici kredilerine
kar"! herhangi bir düzenleme yap!lmamas!n!
istemesi laz!m. Öte yandan Merkez Bankas! da
makro istikrar aç!s!ndan bakt!#!ndan bunu
tehlike olarak görebilir. Peki "imdi kimin dedi#i
olacak? $ki ayr! amaç fonksiyon söz konusu.
Koordinasyon gerekiyor. Ama en tepede bir
siyasi figür, bir bakan var. Bakan e#er BDDK'ya
yap derse, BDDK'n!n ba#!ms!zl!#! ne olacak?
MB'ye yap derse MB'nin ba#!ms!zl!#! ne olacak?
Hem ba#!ms!z deyip hem de böyle bir yap!
kurarsan!z soru i"aretleri yarat!yor.

Bankas!’n!n kanununda ne yaz!yor? “Temel amaç
fiyat istikrar!d!r” diyor. Pardon ama Merkez
Bankas!’n!n y!lba"!ndaki hedefi ne? Yüzde 5
enflasyon. Nas!l faiz indirme alan! var? Öyle bir
hava yarat!ld! ki, bütün yorumcular bunu
konu"uyor. “Risk primi dü"tü, demek ki ECB
kararlar ald!, faiz dü"ürebilir”.
Bu do#ru da olabilir yanl!" da. Ben onu
tart!"m!yorum. Söylemek istedi#im ve
ele"tirdi#im, tüm bu tart!"malar!n enflasyondan
ba#!ms!z yap!l!yor olmas!. Televizyona ç!kan
yorumcular ya da gazeteye yazan yazarlar, “Evet
enflasyon var, tamam olabilir. Y!l sonunda yüzde
7,6 olacak ama eminiz 2015 sonuna do#ru yüzde
5’e gelecek” deseler, o zaman “Merkez Bankas!
faiz dü"ürebilir” tart!"mas!n! anlar!m. Ama beni
kimse ikna edemiyor. Son 3 y!l!n ortalamas!
yüzde 8 enflasyon olan bir ülkede nas!l olacak
da hangi politikalarla, üstelik de FED’in faiz
art!r!m!na ba"layaca#! bir dönemde enflasyon
yüzde 5’e gelecek?
Demek istedi#im biz zemini kaybettik. Siz o
tahmini söyleyebilirsiniz, ben bu tahmini
söyleyebilirim, herkes kendi tahminini
söyleyebilir. Ama zeminin kayboluyor olmas!
enflasyonla gerçekten mücadele etmek isteyen
ilerideki bir merkez bankas! aç!s!ndan çok büyük
bir handikap olacak.
Makro ihtiyati tedbirlerle ilgili ikinci
tak!ld!#!m nokta ise kurumsal yap! meselesi.
Bak!n $ngiliz Merkez Bankas!'n!n web sayfas!na
girin, $ngilizler 1 y!l boyunca kurumsal yap! nas!l
olacak diye tart!"t!lar. Hepsi MB'de toplans!n m!
toplanmas!n m! diye… Böyle yap!l!r veya
yap!lmaz o ayr!, ama y!l boyunca tart!"t!lar. Peki
biz nas!l yapt!k? Finansal $stikrar Komitesi
kurduk. Bir Torba Kanunun arkas!na ekledik.
Hiç tart!"!lmad!. Öte yandan dedi#im gibi
$ngilizler 1 y!l tart!"t!. MB'ye raporlar haz!rlatt!lar,
hangi araçlar! istiyorsun, neden istiyorsun diye.
Demek istedi#im, onlar y!l boyunca tart!"!rken
biz hiç tart!"madan, böyle çok önemli bir
konuyu bakanl!kla ilgili alakas!z bir Torba
Yasa'ya ekledik ve geçirdik.
Serhat Gürleyen $ngiliz Merkez Bankas! kaç
y!ll!k? Yani kurumsal yap!ya kavu"mas!
anlam!nda kaç y!l sürmü"tür bu noktaya
gelmeleri?
Fatih Özatay 10-15 y!l önce 300'üncü y!l!n!
kutlad!. Demek istedi#inizi anl!yorum ama bu
yakla"!m çok da do#rusal de#il. Do#rusal olsa
bile orant! da tutmuyor. 300 y!ll!k kurum 365
gün tart!"!yor ama biz 1 gün bile tart!"mad!k.
Sonuçta hiç tart!"!lmam!" olmas!n! önemli bir
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eksiklik olarak görüyorum. Çünkü koordinasyon
gerekiyor. Bu 2004 y!l!nda ba"!m!za geldi. Faiz
politikas!n!n do#ru oldu#unu dü"ünüyorduk,
enflasyon yolundayd! ama cari i"lemler aç!#! çok
fazlayd!. BDDK ve Hazine ile birlikte zaman!n
Ekonomi Bakan!'ndan toplant! istedik çünkü
bizim elimizdeki politika araçlar!yla
yapabilece#imiz bir "ey yoktu. BDDK'n!n da
devreye girmesini istiyorduk. O zaman makro
finansal istikrar tart!"malar! yoktu. Ama
dü"ününce ç!k!yor. Dolay!s!yla ben "u anda
TCMB'nin ne yapmaya çal!"t!#!n! anl!yorum ama
elinde yeterli araçlar!n olmad!#!n! dü"ünüyorum.
Bu araçlar!n esas BDDK'n!n elinde oldu#unu
dü"ünüyorum. Bu çerçevede aradaki
koordinasyon çok önemli. Ama o koordinasyon
nas!l sa#lanacak? O araçlar!n $ngiltere'deki gibi
Merkez Bankas!'na geçip geçmeyece#i veya o
koordinasyonun nas!l sa#lanaca#! çok önemli.
Biz bunlar! tart!"mad!k. Belki mevcut Finansal
$stikrar Komitesi bu koordinasyonu sa#l!yor
olabilir. Bu da alternatiflerden biridir. Ama o da
hem BDDK hem TCMB'nin ba#!ms!zl!#!
aç!s!ndan birtak!m soru i"aretleri yaratabilir. Öyle
oluyor demiyorum, as!l ele"tirim tüm bu çok
önemli konular!n toplumda tart!"!lmam!"
olmas!… Entelektüel olarak Türkiye'de bence
MB'nin makro finansal istikrar! ve fiyat istikrar!n!
ortakla"a sa#layacak kurumsal yap!n!n nas!l
olu"turulmas! gerekti#i konusunda kamuoyu
olu"turulmad!. Bence bu bir hata oldu.
As!l ele"tirim ise enflasyonla mücadelede
verdi#imiz bence sevimsiz resim.
Serhat Gürleyen 2010 y!l!nda TCMB
Ba"kan! Durmu" Y!lmaz ilk defa yeni program!
aç!klad!#! zaman biz çok heyecanlanm!"t!k. Önce
epey bir ara"t!rd!k, geli"mekte olan ülkelerde
neler uyguland!#!na bakt!k. Geli"mi"
ekonomilere bakt!k. Bizimkine benzer bir "eyi
tam olarak bulamad!k. Tesadüfen Euromoney'nin
bir toplant!s! vard!. Zaman!n TCMB Ba"kan!
Durmu" Bey oradayd! ve konu"mac!yd!.
Toplant!dan sonra ona sorma f!rsat!m oldu. "Biz
birçok ekonomiye bakt!k, sizin yapt!#!n!z!
bulamad!k. Nereden ç!kt!? " dedim. "Elbette
bulamazs!n!z, bunlar! biz bulduk. Ve ileride
ba"ar!l! oldu#unda dünya bunlardan
bahsedecek" dedi. 3 y!l geçti. Dönüp
bakt!#!m!zda resmin iyi taraf!nda ilk çeyrek
büyüme rakamlar! aç!kland!. Üretim rakamlar!
geliyor. Türkiye ekonomisi tarihinde ilk defa iç
talebin artt!#! bir noktada ihracat!n! da art!r!yor
ve yüzde 4'ün üzerinde bir büyüme oran!yla
yoluna devam ediyor. MB'nin koydu#u
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hedeflerden birisi yeniden dengelenmeydi. %u an
dönüp bakt!#!m!zda gördü#üm kadar!yla kur,
bunu sa#lamada kullan!lacak temel araçlardan
biri. Merkez Bankas! o zamanlar bunu tüm
aç!kl!#!yla söylemedi. Söyleyebilir miydi,
bilmiyorum. Ülkede ciddi anlamda döviz tevdiat
hesab!n!n oldu#u, sermaye hareketlerinin serbest
oldu#u bir yerde daha örtülü bir "ekilde bu
yönteme geçildi. Ama ekonomide dönü"ümün
sa#lanmas! anlam!nda MB'nin önemli yol
ald!#!n!, bu konuda öncülük yapt!#!n!
söyleyebiliriz. Belki cari aç!kta "u an arzu edilen
küçülme sa#lanmad! ama bu konuda da do#ru
ad!mlar at!l!yor.
Enflasyon cephesine bakt!#!m!zda ise evet o
ba"ar!y! göremiyoruz. Ama asl!nda bu sadece
Türkiye'ye özgü de#il. BRIC ülkeleri olarak baz!
geli"mekte olan ülkelere bakt!#!m!zda, örne#in
Hindistan'da da benzer sorunlar var. Rusya'da da
enflasyon yüksek. Bizden çok daha s!k! para
politikas! uygulayan ve sermaye hareketlerini
s!n!rlayan Brezilya'da da yüksek enflasyon var.
Fatih Özatay Ama bizden yüksek de#il.
Zaten sorun orada.
Serhat Gürleyen Evet, bizden yüksek de#il.
Ben bu noktada Turalay Bey'e, enflasyonun
yüksek olmas!ndaki d!"sal faktörler nelerdi,
bugün bakt!#!m!zda ne yaparsak daha dü"ük bir
enflasyon sa#layabilirdik, bunun sonuçlar! ne
olurdu diye sormak istiyorum.
Turalay Kenç Sizin de söyledi#iniz gibi 2010
y!l!ndaki o tedbirler önemliydi. 2008 sonras!
krizde geli"mi" ülke merkez bankalar!
görülmemi" düzeyde küresel likiditeyi art!rd!lar.
Bu, geli"mekte olan ülkeler için büyük bir "oktu.
Bu "ok bizde çok önemli de#i"iklikler yaratt!.
Kredi büyüme oran! yüzde 35'lere ç!kt!. Cari
aç!#! milli gelirin yüzde 10'una kadar yükseltti.
Orada çok sert ve farkl! tedbirler al!nmas!
gerekiyordu. Biz o tedbirleri ald!k ve o tedbirler
sayesinde Türkiye tarihinde belki de bir ilk
gerçekle"ti. Böyle yüksek kredi büyümeleri ve
cari aç!klar geçmi"te Türkiye'de hep ani
duru"lara yol açt!. $lk defa 2010 sonras!nda bu
ani duru"u daha yumu"ak bir ini"e dönü"türdük.
“Soft landing”i ba"arm!" olduk. (Soft landing:
Yumu"ak ini". Bir ekonominin h!zla a"!r! bir
büyüme döneminden sonra daha a#!r ama daha
kolay denetlenebilen bir büyüme oran!na geçi"i)
O günden bugüne çok güçlü iki finansal
türbülans! da ba"ar!yla geçirdi#imizi
söyleyebilirim. Biri, 2011 y!l!ndaki Avrupa borç
krizi, di#eri de 2013 May!s’!ndan itibaren FED'in
tahvil al!m program!nda kesinti yapmas! ile
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ortaya ç!kan finansal türbülans. Türkiye bunlar!n
ikisini de ba"ar!yla geçti.
Biraz önce Durmu" Bey'in ifadesinden
bahsettiniz. Biraz zorlarsan!z, benzer politikalar!n
geçmi"te de uyguland!#!n! görebilirsiniz.
1960'lar!n sonu, 1970'lerin ba"!ndaki Almanya'ya
bakt!#!m!zda ayn! politikalar!n uyguland!#!n!
görürsünüz. Onlar da politika faizini
dü"ürmü"ler, onlar da munzam kar"!l!klar!
yükseltmi"ler. O zaman Almanya, munzam
kar"!l!klar! yüzde 18-19'lara kadar yükseltmi".
Koridor politikas!n! 2004-2005'ten beri
Romanya Merkez Bankas! uyguluyor. Geli"mi"
ülkelerden ise Norveç Merkez Bankas!'n!n da
faiz koridoru politikas!n! uygulad!#!n! görüyoruz.
Bu politikalar ihtiyaçtan do#uyor. $htiyaç oldu#u
zaman da uyguluyorsunuz. 1970'lerdeki Almanya
ile Türkiye'nin 2010 sonundaki problemleri
ayn!yd! ve ayn! politikalar! uygulad!lar. O
nedenle finansal istikrar! dikkate almak gerekir
diye dü"ünüyorum. Finansal istikrar! nas!l
tan!mlayabiliriz? Ben "sistemik risk" olarak
bak!yorum. Daha geni" olarak da tan!mlayabiliriz
ama sistemik risk bence en kolay, en iyi
tan!mlar!ndan biri. Sistemik riskin iki boyutu var.
Bir boyutu iç içe geçmi"lik derecesini gösteriyor.

Bu problem bizde o kadar yüksek de#il, çok
dü"ük. Dolay!s!yla bizdeki en önemli sistemik
risk göstergesi kredi büyümesi.
Serhat Gürleyen Geli"mi" ekonomilerde
varl!k fiyatlar!ndaki art!" sistemik riski art!r!yordu.
Türkiye örne#inde ise h!zl! kredi büyümesi, durkalk hareketleri riski art!r!yor.
Turalay Kenç Geli"mi" ülkelerde de bu
tart!"ma var. Varl!k fiyatlar!ndaki her art!"
sistemik risk de#il. A"!r! borçlanmayla, bir ba"ka
ifadeyle h!zl! kredi büyümesiyle birlikte döviz
kurundaki a"!r! de#erlenmenin ikisi beraber
oldu#u durumlarda, hangi ülkeye bakarsan!z
bak!n çok ciddi finansal krizlerin ortaya ç!kt!#!n!
görüyoruz. Dolay!s!yla bizim 2010 sonunda
uygulad!#!m!z politikan!n a"!r! kredi büyümesini
ve a"!r! de#erlenmeyi önlemesi ve cari aç!#!
yüzde 10’lardan yüzde 6’lara kadar dü"ürmesi
politikan!n ba"ar!l! oldu#unu göstermektedir.
Enflasyon konusuna geldi#imiz zaman, bu
alanda almam!z gereken bir yolun oldu#u gayet
net bir "ekilde ortada. Buna yeniden
odaklanmam!z gerekiyordu. Öyle de yapt!k.
$leti"imi de çok güçlü bir "ekilde yapt!k. Her
konu"mam!zda, her raporumuzda s!k! para
politikas!n!n devam edece#inin alt!n! kuvvetli bir

TURALAY KENÇ

2014 /

25

GA_Anakonu

6/25/14

6:56 PM

Page 26

!ekilde çizdik. S"k" para politikas"n"n enflasyonda
önemli düzelmeler sa#lanana kadar sürece#inin
özellikle alt" çizildi. Tabii herkes faiz
oranlar"ndaki azal"!lar" öyle yorumlamad". Biz
onu risk primindeki iyile!meye paralel olarak
yapt"k ama s"k" para politikas"n"n sürece#ini de o
faiz karar"n" ald"#"m"z toplant"da ifade ettik.
Türkiye gibi ülkelerde döviz kurunun geçi!kenlik
oran" çok yüksek. Döviz kuru geçi!kenli#i son
bir y"l içerisinde biraz daha etkili oldu. Döviz
kurlar"ndaki de#i!meler geçmi! dönemlerin
ortalamas"ndan daha yüksek oranlarda
enflasyona yol açt". Onun neticesinde
enflasyonda önemli bir art"! gördük. Fakat döviz
kurlar"ndaki istikrar" dikkate ald"#"m"zda, haziran
enflasyon verisiyle birlikte enflasyonun
önümüzdeki aylarda dü!ece#ini tahmin ediyoruz.
Y"lsonu tahminimiz 7,6.
Bunu noktalad"ktan sonra bir iki konuda
daha konu!mak istiyorum. Avrupa konusunda
birkaç !ey söylemem gerekirse; Avrupa’y" biraz
Amerika’dan ve di#er ülkelerden ay"rmam"z
gerekebilir. Avrupa’n"n problemi önemli ölçüde
farkl"yd". Üç tane önemli problemi vard". Bir
tanesi, Avrupa’n"n büyüme modeli çal"!m"yor.
Son 20 y"l"n Avrupa ülkeleri büyüme rakamlar"na
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bakt"#"m"zda Amerika’n"n ve di#er bölgelerdeki
ülkelerin büyüme oranlar"ndan çok dü!ük
oldu#unu görüyoruz. Önemli bir di#er faktör ise
borç yükü düzeyiydi. Avrupa ülkelerinde sadece
kamu sektörünün de#il, özel sektörün de borç
yükü düzeyinin Amerika’n"nkinden ve di#er
ülkelerden çok yüksek oldu#unu söyleyebiliriz.
Üçüncüsü de bir yöneti!im problemi vard".
Avrupa ülkeleri mali birli#i gerçekle!tirmeden bir
para birli#i olu!turdular. Özetlersek Avrupa
ülkelerinin büyüme modelleri çal"!m"yor,
sistemik riskleri çok yüksek ve mali birlik
a!amalar"n" tamamlamad"lar.
$kinci olarak bahsetmek istedi#im konu,
Japonya ile ilgili. 1991 y"l"nda krize girdi#inde,
Japonya’n"n sistemik risk seviyesi çok yüksekti.
Hem kamu sektörü hem özel sektörün borç
yükü, Amerika’n"n seviyesinden çok daha
fazlayd". Bu yüksek borç yükü uzun bir süre
Japonya’y" bilançolar"n" temizlemek zorunda
b"rakt". $kincisi, belki de en önemlisi, Japonya
nispeten çok yüksek oranda d"!a aç"k bir ülke
de#il. Japonya için bunun anlam", daha fazla
ihracat yaparak kendi krizini ba!ka ülkelere
kayd"ram"yor. Bu yüksek d"!a aç"kl"#"n
avantajlar"na en güzel örneklerden biri $spanya.
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$spanya’n"n yüksek d"!a aç"kl"k seviyesiyle
ekonomik durgunluktan ihracat yoluyla daha
kolay ç"kt"#"n" görüyoruz. Bu aç"dan, Avrupa
ülkelerinin !ansl" oldu#unu söyleyebilirim. Fakat
Japonya’n"n böyle bir !ans" yoktu. Hem daha
çok borç yüküne sahip, hem de o kadar yüksek
d"!a aç"kl"#" yok. Dolay"s"yla krizi ba!ka ülkelere
transfer edemedi. Yine dolay"s"yla 1991’den beri
uzun bir süredir krizde kal"yor.
Serhat Gürleyen Bankac"l"k sektörünün
üzerine gitmemeleri de problemlerinden biri
herhalde.
Turalay Bey’e te!ekkür edip Ercan Bey'le
devam edelim. Merkez bankac"lar"n denizcilik
tecrübesi üzerine 2006 y"l"nda %ükrü Binay’"n
yazd"#" bir yaz"dan yola ç"k"p soru sormak
istiyorum. Birlikte bal"#a ç"k"yorlar. Teknede
TCMB eski ba!kan" Süreyya Serdengeçti var,
Emin Dedeo#lu ve %ükrü Binay var. Güzel bir
bal"k yata#" buluyorlar. Süreyya Bey bal"k
yata#"n"n üzerine geldikleri zaman, “Emin aman
buray" kaybetmeyelim, kerteriz al” diyor. Biraz
at"yorlar ve iyi bal"k gelmeye devam ediyor.
Sonra bal"k gelmemeye ba!l"yor. “Emin ne
yapt"n? Sen nereden kerteriz alm"!t"n” diyor
Süreyya Bey. O da “%uradaki k"rç"ll" keçiden
alm"!t"m” diyor.
Yani merkez bankalar" para politikas"n"
belirlerken elbette bir yerden ç"kmalar" laz"m.
Orta vadeli enflasyon çok önemli bir parametre

ERCAN KUMCU Kurumlar!n ba"!ms!zl!klar!
aç!s!ndan farkl! bir süreç ba#lad!. Nas!l ki
geçmi#te, bütün ülkelerde merkez bankalar! fiyat
istikrar!n!n d!#!nda kullan!lma sarmal!na girdiyse,
#imdi de düzenleyici ve denetleyici otoriteleri
bunun bir parças! yapma çabas! içindeyiz.
Geçmi#te bütün dünyada bu makro ihtiyati
önlemler, merkez bankas!n! nas!l amorf bir
duruma soktuysa, #imdi de BDDK gibi kurulu#lar!
amorf duruma dü#ürüyoruz. Asl!nda BDDK'n!n asli
görevi olmayan i#lere görev ç!kart!yoruz. Mesela
BDDK'ya deniyor ki “Finansal istikrar için tüketici
kredileriyle ilgili #u düzenlemeyi yap”… Belki
BDDK'n!n objektif fonksiyonunda böyle bir sorun
yoktur. Bu onun sorunu de"il ki, senin sorunun…
“Sen #öyle davranmal!s!n, böyle karar almal!s!n”
diyorsan!z, demek ki böyle bir ba"!ms!z kurulu#a
ihtiyac!n!z yok. Ben bu sürecin tehlikeli oldu"unu
dü#ünüyorum. Bu durumu, as!l kurumlar!n asli
görevlerini yapmamas!ndan kaynaklanan,
sorumlulu"u ba#kalar!na atmaya yönelik bir
hareket olarak görüyorum. Bu cümlemde itham
da var.

ama öbür tarafta dünyadaki risk i!tah" da önemli
bir parametre. Tek sorun risk i!tah"n"n “k"rç"ll"
keçi” gibi hareketli olmas"...
Yani bir bak"yorsunuz risk i!tah" var, sonra
öbür gün kayboluyor. Yine bir önceki soruya
dönece#im. Merkez bankalar"n"n reaksiyon
fonksiyonunda küresel risk primi ne ölçüde
al"nabilir? Al"n"rsa sonuçlar" ne olur?
Ercan Kumcu Küresel risk alg"s" çok önemli.
Ben hep !una inand"m ve inanc"m"n yanl"!
oldu#unu da kimse bana ispatlayamad". Merkez
Bankas" birden fazla hedefe kilitlenirse hiçbir
hedefi tutturam"yor. Hiçbir hedefi de lay"k"yla
servis edemiyor. Bu çok aç"k. Bunu deneyimlerle
her yerde gördük. Yani Almanya bo!una
Bundesbank’" Bundesbank yapmad". Benim en
büyük itirazlar"mdan biri de bu.
Geçmi!te sadece bizde de#il bütün dünyada
bu makro ihtiyati önlemler, merkez bankas"n"
nas"l amorf bir duruma soktuysa, !imdi de BDDK
gibi kurulu!lar" amorf duruma dü!ürüyoruz.
Asl"nda BDDK'n"n asli görevi olmayan i!lere
görev ç"kart"yoruz. Hat"rl"yorum, ben TCMB'de
çal"!"rken, “BDDK m" kurulsun, Merkez Bankas"
m" bugünkü BDDK'n"n yapt"#" i!leri yaps"n” diye
bir tart"!ma olmu!tu. 1980'lerin sonunda bu
konuyla ilgili Dünya Bankas" ile çok ciddi
çal"!malar yap"ld". Hatta Türkiye bu i!i
becerece#iz diye DB'den kredi de ald". Ama
ba!ar"l" olmay"nca kredinin bir bölümünü geri
ödemek durumunda kald"k. Olmad" çünkü o
dönemde Hazineciler bankac"l"#" b"rakmak
istemediler. Yani Merkez Bankas" da kendi
içinde bölünmü!tü. Ben tek ba!"na bu i!i MB'nin
yapmamas" gerekti#ini dü!ünüyordum. MB'nin o
dönemdeki di#er yöneticileri ise alt"n bulmu!
gibi "Bunu da biz yapal"m" görü!ündeydiler. O
dönemde $ngiltere finansal otoriteye do#ru
gidiyor, fakat $spanya tam tersine do#ru
ilerliyordu. Dünya Bankas" da bize $srail ve
$spanya'dan dan"!manlar gönderiyordu. Onlar da
böyle bir !eyin MB'nin bünyesinde yap"lmas"n"n
do#ru olaca#"n" dü!ünüyorlard". Ben ise
kar!"yd"m. Kar!" olma sebebim ise çok basitti.
%öyle bir olay" anlatay"m. Bir gün faizi
art"raca#"z. Dediler ki, "Bu faizi böyle art"r"rsak
Sümerbank elimizde kal"r"… Sümerbank
elimizde kal"rsa ben ne yapaca#"m? Dedim ki "O
zaman faizleri art"rmayal"m. Sümerbank elimizde
kalmas"n. Bir de Hazine ile konu!al"m"…
Yani Merkez Bankas"'n"n para politikas"n"n
hedefleri bamba!ka bir !eydir, MB'nin para
politikas"n"n çal"!t"#" alan"n düzgün olup
olmamas" ba!ka bir !eydir. Ben MB olarak dövüp
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giderim. Yolda bir kaza olursa MB'nin
sorumlulu#u de#ildir. Merkez Bankas" para
politikas"nda kesinlikle ba#"ms"z olmal"d"r.
Ya!ayarak da okuyarak da hep bunu gördüm,
bunu ö#rendim. Öbür türlü farkl" !eylere
bakarsan"z, !öyle yaparsak bu taraf nas"l
etkilenir, böyle yaparsak !u taraf nas"l etkilenir
diye sürekli ba!ka parametreleri gözetmeye
kalkarsan"z, o zaman ister istemez as"l hedeften
uzak dü!ersiniz. Zaten bugünkü Merkez
Bankas"'n"n sorunu da bence budur. Ben i!in
aç"kças" !imdi BDDK'n"n da bu duruma
dü!ürülmesinden korkuyorum. Sadece
Türkiye'de de#il, ba!ka ülkelerde de var. Ben
bunun tehlikeli oldu#unu dü!ünüyorum.
Serhat Gürleyen Di#er benzer ülkelerde
nas"l?
Ercan Kumcu Benzer yakla!"mlar var. Ama
!unu unutmayal"m ki, bizim özledi#imiz ya da
kafam"zdaki, ya da en az"ndan benim kafamdaki
ba#"ms"zl"k kavram", uygulamada geçerli de#il.
Tabii oldu#u yerler de var ama olmad"#" yerler
de var.
Ben Fatih Bey'in refere etti#i konuya
geçmi!te de itiraz etmi!tim, hala itiraz ediyorum.
Merkez bankas"n"n tek bir arac" vard"r. O da k"sa
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vadeli faizlerdir. Ben faiz koridorundan
anlamam. Mevduat munzam kar!"l"klar" bir
politika arac" de#ildir. Mevduat munzam
kar!"l"klar"n kald"r"lmas"ndan yanay"m. Bunlar,
bankalar"n üzerinde kanunsuz maliyettir. T"pk"
$ngiltere'deki gibi olmal". $ngiltere'de munzam
kar!"l"k yoktur, vergi vard"r. Her y"l mevduatlar"n
yüzde 0,5'ini MB'ye masraf olarak verirsiniz.
Serhat Gürleyen Benzer bir etkiye geliyor…
Ercan Kumcu Ama o mevduat de#il
giderdir. Yani sizin gelir-giderinize yazar. Bunlar,
faiz politikas"n"n yeterince efektif kullan"lmamas"
neticesinde, insano#lunun yarat"c"l"#"n"n getirdi#i
sonuçlard"r. Çünkü sonuçta fark eden tek bir !ey
var. Piyasadaki para arz". Bunu yüz bin !ekilde
de#i!tirebilirsiniz. Ama neticede etkilemeye
çal"!t"#"n"z !ey piyasadaki para arz"d"r. Para talebi
de#i!kendir. Zaten MB'lerin en büyük sorunu da
para talebinin ne olaca#"n" bilemezler. 1960'larda
“Para talebi stabil mi de#il mi” diye çok ciddi
çal"!malar yap"l"rd". Türkiye'de para talebi stabil
mi? Bence de#il. Okuduklar"m da ç"plak
gözlemim de böyle söylüyor. Türkiye'de merkez
bankac"s"n"n i!i zor. Bunu kabullenmek
durumunday"z ama external (d"!sal) !artlar
merkez bankas"n"n i!ini daha da zorla!t"r"yor.
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Yani d"!sal !artlar i!i kolayla!t"raca#" yerde,
MB'nin i!ini daha da zorla!t"r"yor.
Serhat Gürleyen Çok te!ekkürler. Serbest
kürsüyle son turumuza geçmek istiyorum. Son
eklemek istedikleriniz varsa alal"m lütfen.
!ant Manukyan Ben bir konuya de#inmek
istiyorum. Paul Volcker’"n 1980'lerde yapt"#" bir
konu!ma var. “The Role Of Central Banks” diye.
Geli!mekte olan ülkelerde merkez bankalar"
olsun mu olmas"n m" üzerine bir konu!ma. Bir
noktada !unu diyor:
“Ben hala merkez bankas" neden vard"r çok
emin de#ilim. Enflasyon yüzündense Rusya'ya
bak"yoruz alt"n standard"na geçin dedik. Konu
kur ise Hong Kong'a bak"n, orada bir merkez
bankas" yok ama kur gayet stabil ilerliyor.
$çimden geçen san"yorum merkez bankalar"
devletleri fonlamak için kuruldu. Ama biz yine
enflasyon diyelim” diyor. Sonra da !u noktaya
getiriyor: “Meksika'da ve baz" di#er ülkelerde
merkez bankalar" kurum olarak çok entelektüel
yap"lard"r. Dolay"s"yla bunlar" sadece piyasaya
yönelik bir !ey olarak görmeyin. Yap" olarak da
kurum olarak da özellikle geli!mekte olan
ülkelerin fikirsel anlamda ilerlemesini sa#layan
önemli yap"lard"r.”
Gerçekten de FED'in kurulu! amac"na da
bakt"#"n"zda amaç likidite sa#lamak. Tarihe
bakt"#"n"zda ABD'de çok yüksek enflasyon
oranlar" oldu da o yüzden "Bir federal rezerve
kural"m, enflasyonla sava!al"m" durumu söz
konusu de#il. Ama devaml" çok büyük krizler ve
z"plamalar ya!and"#" için böyle bir yap"
kuruluyor.
Asl"nda Volcker’"n bu konu!mas" 9-10
sayfal"k bir metin. Ben son söz olarak sadece bu
yaz"dan bahsetti#im anekdotlar" payla!mak
istedim. Burada çok de#erli fikirler payla!"l"nca
bu yaz" akl"ma gelmi!ti. Te!ekkür ederim.
Turalay Kenç Ben de son turumuzda
finansal istikrar" gerçekle!tirecek kurumlar ve
onlar"n yap"lar" üzerine birkaç !ey söylemek
istiyorum. 2008 krizi sonras"nda finansal istikrar
alan"nda çok ciddi de#i!iklikler oldu. Bu
de#i!imler hem geli!mekte olan hem de geli!mi!
ülkelerde ya!and". Ama finansal istikrar
konusunda öyle tek bir model henüz ortaya
ç"kmad". Her ülke çok farkl" bir model
uygulamaya çal"!t". Baz"lar", mesela 2000’li
y"llar"n ba!"nda örnek ald"#"m"z $ngiltere
de#i!ikli#e giderek finansal istikrar"n tüm
fonksiyonlar"n" Bank of England içinde toplad"
ve para politikas" kuruluna benzer yeni bir
finansal istikrar kurulu olu!turdu. Hatta bu

kurula enstrüman bile vermeye çal"!t"lar ama o
konuda ba!ar"l" olamad"lar. Bir tek enstrümanla
finansal istikrar" sa#layabilir miyiz diye uzun süre
tart"!t"lar ama sonunda geldikleri nokta, çoklu
enstrüman kullanmak !eklindeydi.
Ba!ka ülkelerde de farkl" modellerin
benimsendi#ini görüyoruz.
Bizimki de kendi buldu#umuz bir model.
Daha çok siyasi otoritenin etkili oldu#u, ya da
siyasi otoritenin ba!kanl"#"nda olu!turulmu! bir
model. Tabii bu modellerin hangisinin ba!ar"l"
oldu#u konusunda bir !ey söylemek için henüz
çok erken. Önümüzdeki y"llarda hangi modelin
daha etkili ve ba!ar"l" oldu#unu söyleyebiliriz.
Ama bizim yap"m"z dü!ünüldü#ünde, bizim
modelimizin daha ba!ar"l" olaca#"n" da ifade
edebiliriz. %u an itibariyle ilgili Bakan
ba!kanl"#"nda toplanan 4 tane ba#"ms"z kurum
ve Hazine’yi içeren bir Finansal $stikrar Komitesi
uygulamas" sürüyor. %u ana kadar ald"klar"
kararlar bence çok önemliydi.
Biraz önce de#indi#im gibi, finansal istikrar"
kabaca sistemik risk olarak tan"mlarsak, sistemik
risk ile ilgili en önemli argüman, bankalara
b"rakt"#"n"z zaman kendileri için optimal olan
kararlar" uygulamalar". Ama o kararlar her zaman
toplum için veya ekonomi için optimal de#il.
Dolay"s"yla onlar" bir komitenin tespit edip tüm
toplum ve tüm ekonomi için daha optimal
kararlara dönü!türmesi gerekiyor. Kredi
hacmindeki büyümenin yava!lat"lmas" önemli bir
karard", çünkü kredi hacmindeki büyüme belli
bir oran"n üzerinde oldu#u zaman finansal
istikrars"zl"k yarat"yor. Bunlar" bankalar"n tek
ba!lar"na saptamalar"n" ve gözetmelerini
bekleyemezsiniz. Do#al olarak piyasa !artlar"
içinde herkes kendi kar maksimizasyonu
pe!inde. Dolay"s"yla bunu sa#layacak,
bahsetti#im sosyal optimizasyonu
gerçekle!tirecek bir kuruma ihtiyaç var. Bizdeki
öyle bir kurum.
Fatih Özatay Finansal istikrar meselesi
gerçekten önemli. Asl"nda $ngiltere'nin gitti#i bir
uç nokta, bizimki de ba!ka bir uç nokta. Arada
ba!ka düzenlemeler de var. Ama Türkiye’nin
gitti#i sistemde baz" sak"ncalar var. Konunun
kamuoyunda hiç tart"!"lmas" çok büyük bir
yanl"!t". Çünkü böyle önemli bir konuda
hepimizin söyleyecekleri !eyler vard". Belki
hükümet de oradan bir !eyler ö#renebilirdi.
Daha iyi bir yap" kurulabilirdi. Bunun alt"n"
çizmek isterim.
$ngiltere dedi#im gibi bunu tam 1 y"l tart"!t".
Sonuçta ne oldu? Onun da bence sak"ncalar" var.
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Çünkü bence süper güçlü bir merkez bankas"
yarat"yor. Ba#"ms"zl"#"n" tehlikeye dü!ürecek
kadar güç verildi. Bir süre sonra siyasi otorite
ç"k"p “Bu kurum her !eyi yap"yor” diyerek ba!ka
bir noktaya gidebilir.
Ama bizdeki temel sorun ve eksiklik, biz tüm
bunlar" tart"!madan yapt"k. "Ben yapt"m oldu"ya
getirildi.
Tabii ki !u andaki Bakan"m"z bu konular"
çok iyi bilen bir isim olabilir. Zaten öyle
oldu#unu dü!ünüyorum. Ama daha sonra bir
ba!ka isim gelebilir ve konuyla çok ilgisiz
olabilir. O zaman ne diyecek? Merkez Bankas"'na
emir mi verecek? Benim demek istediklerim
özetle bu kadar.
Ercan Kumcu Türkiye gibi ülkeler birçok
konuda eksiden ba!l"yor. Siz yasayla ba#"ms"z bir
kurum kursan"z dahi, “Dur bakal"m pratikte
gerçekten ba#"ms"z olacak m"?” diye bir !üpheyle
yakla!"l"yor. Bu !üphe her zaman oldu, bugün
de var. Hatta belki bugün daha fazla var.
Dolay"s"yla kuraca#"n"z sistem ne kadar akla
yatk"n olursa olsun, böyle bir hadisenin ba!"na
siyasi birini getirmek, o ki!i allame-i cihan da
olsa, bu !üpheleri art"ran bir unsur oluyor.
Çünkü d"!ar"dan gören ne görüyor? Demek ki
SERHAT GÜRLEYEN
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bakan burada talimat verecek… $!in asl" öyle
olmayabilir, tamamen gerçekten ba#"ms"z
biçimde ilerliyor olabilir. En iyi niyetlerle
kurulmu! ve o !ekilde çal"!"yor olabilir. Ama
d"!ar"y" ikna etmeniz mümkün olmaz. O da risk
primini art"r"r.
Çünkü siz zaten eksiden ba!l"yorsunuz. Eksi
ile neyi kast ediyorum? Bak"n ECB (Avrupa
Merkez Bankas") kurulmadan önce
Bundesbank'"n para kurulunda Alman Maliye
Bakan" otururdu. Ama hiç kimse Bundesbank'"n
ba#"ms"zl"#"n" tart"!mad". Alman Maliye Bakan"
kurulun asil üyesi, oy vermeyen üyesiydi. Ama
al"nan karar" veto etme yetkisine sahipti. Diyelim
ki Bundesbank faiz art"rma karar" verdi, o karar"
ayn" gün yürürlü#e girmemesi için veto etme
yetkisine sahip. Bir sonraki toplant"ya kadar. Bir
sonraki toplant"da kurul yine faizlerin art"r"lmas"
karar"n" verirse, art"k sesini ç"karam"yor ve karar
yürürlü#e giriyor. Yani veto yetkisi bizdeki
cumhurba!kan"n"n veto yetkisiyle benzer. Ama
Bundesbank'"n tarihinde böyle bir veto olmu!
mu? Olmam"!. Birine soruyorlar, “Peki Alman
Maliye Bakan" bu yetkisini kullansayd" ne
olurdu?”. Cevap veriyor: “Bakan istifa etmek
zorunda kal"rd".”
%imdi dü!ünebiliyor musunuz? Türkiye’de bir
bakan" para kurulunun bir üyesi yapsan"z…
Bunun verdi#i ulusal ve uluslararas" imaja
etkisini dü!ünebiliyor musunuz? Neden? Çünkü
biz ülke olarak böyle konularda zaten 2-0
ma#lup ba!l"yoruz. Dolay"s"yla yapmam"z
gereken çok daha fazla !ey var. Kamuoyunu
geçmi!te denenmemi! bir !eye ikna etmek
istiyorsak, çok daha fazla efor sarf etmek
zorunday"z.
Fatih Özatay Ben tepki fonksiyonu üzerine
de k"sa bir !eyler söylemek istiyorum. Asl"nda
tepki fonksiyonunda risk primi var. Risk primini
dü!ürdü#ü için MB faizi dü!ürebilir. Buna hiçbir
itiraz"m yok. Benim vurgulamak istedi#im nokta,
neden kimse enflasyonu tart"!m"yor? Bana biri
desin ki “Bu enflasyon gerçekten yüzde 5'e
dü!ecek”. E neyi bekliyoruz, neden
dü!ürmüyoruz. 1 puan dü!ürün en az"ndan.
Neden kimse enflasyonu tart"!m"yor? Enflasyonu
konu!madan diyoruz ki risk primi dü!ecek.
Tamam dü!tü de enflasyon ne oldu? E#er
kanundaki temel amaç o de#ilse, o zaman
kanunu de#i!tirelim. Ya da enflasyon hedefi
yüzde 5 de#ilse, onu de#i!tirin. Söyleyeceklerim
bu kadar.
Serhat Gürleyen De#erli kat"l"mc"lar"m"za
çok te!ekkür ediyoruz.
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GLOBAL PARA
POL!T!KALARININ
P!YASALARA ETK!LER!

D

ünya genelinde merkez bankalar!n!n
uygulad!klar! politikalar!n piyasalara
etkilerini de"erlendirebilmek için hem
bu politikalar! tek tek incelemek, hem
de bu politikalar!n birbirleri ile olan etkile#imlerine
bakmak gerekiyor. Önümüzdeki dönemde
piyasalar! pe#inden sürükleyecek olan merkez
bankas! geçmi#te oldu"u gibi ABD Merkez
Bankas! (FED) olacakt!r.
Aral!k 2013 tarihinde ayl!k tahvil al!mlar!nda
10’ar milyar dolarl!k azalt!ma ba#layan FED’in ABD
ekonomisindeki toparlanmaya paralel olarak
y!lsonuna kadar tahvil al!mlar!n! bitirmesi
bekleniyor. Bundan sonra sorulacak olan iki soru
#u:
(I) Faiz art!r!m!na ne zaman geçilecek?
(II) Vadesi dolan tahvillerin yerine yenilerinin
al!nmas!na son verilecek mi?
FED’in faiz art!r!mlar!na ne zaman ba#layaca"!
sorusu bir süredir piyasalar!n gündeminde. FED
Ba#kan! Janet Yellen, bu konuda kesin bir tarih
vermekten kaç!nmakla birlikte, tahvil al!mlar!n!n
bitiminden 6 ay sonras!na i#aret etmi#ti. Bu takvim
bizleri 2015 y!l!n!n ikinci çeyre"ine getiriyor.
Önümüzdeki aylardaki veri ak!#! bu yakla#!k tarihi

birkaç ay ileri ya da geriye atabilir. Ancak 2015
sonuna kalmadan FED’in ilk faiz art!#!n!
görece"imizi ve bunun ölçülü bir ad!m olaca"!n!
söylemek yerinde olacakt!r.
$kinci soruya gelirsek, henüz piyasalar!n fazla
dikkatini çekmiyor olsa da FED’in vadesi dolan
tahvillerin yerine yenilerini al!p almayaca"! sorusu
asl!nda oldukça önemli bir soru. Çünkü bu soruya
verilecek olan cevap, FED bilançosunun daralma
h!z!n! ve dolay!s!yla piyasalara girecek para ak!#!n!
do"rudan belirleyecek. FED’in #u anki plan! faiz
art!r!m!na geçmeden önce tahvil yenileme
politikas!n!n da son bulmas! gibi görünüyor.
Ancak bu tarih yakla#t!kça ABD Merkez Bankas!
içerisinde de alternatif görü#ler dile getirilmeye
ba#land!. FED bilançosunun 4,5 trilyon dolar gibi
dev bir büyüklü"e yakla#t!"! dü#ünülürse, bu
boyutlarda bir bilançonun yava# yava#
daralt!lmas!n!n piyasalar aç!s!ndan da daha
yumu#ak bir geçi#e imkan tan!mas! mümkün.
Boston FED Ba#kan! Eric Rosengren’in
önerdi"i çözüme göre FED vadesi dolan tahvillerin
yenilenmeyecek olan yüzdesini bir kurala
ba"layarak bu yüzdeyi kademeli olarak art!rmal!.
Di"er bir grup FED yetkilisi ise vadesi dolan
tahvillerin yenilenmesinin faiz art!r!mlar!ndan
sonra da bir süre devam ettirilip piyasalar!n
tepkileri iyice de"erlendirildikten sonra gerekli
daraltmalara geçilmesini savunuyor.
Asl!nda faiz art!r!mlar!n! takip eden süreçte de
FED’in elinde gerekti"i anda h!zla likiditeyi
art!rmaya imkan sa"layabilecek bir araç olacak.
FED bilançosunun neredeyse yar!ya yak!n!
bankalar!n FED’de park etmi# olduklar! rezerv
fazlas!ndan olu#uyor. FED’in bu rezervlere ödedi"i
faizin piyasa faizine oran! bu paran!n piyasalara
giri# h!z!n! belirleyecek. Dolay!s!yla ekonomik
ko#ullarda herhangi bir yava#lama olmas!
durumunda FED’in h!zla devreye girmesi mümkün
olacak.
Sonuç olarak önümüzdeki aylarda FED’in
kademeli olarak para musluklar!n! kapataca"! art!k
kaç!n!lmaz bir gerçek. FED bu i#i yaparken her ne
kadar piyasa dostu bir tav!r sergilemeye özen
2014 /
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gösterse de geli#mekte olan piyasalarda bu güne
kadar dü#ük faiz ortam!n!n sa"lad!"! para ak!#! bu
noktadan itibaren geri dönü#e geçecektir.
NEGAT!F FA!Z NE DEMEK?
FED’i bir kenara b!rak!p gözlerimizi Avrupa’ya
çevirdi"imizde Avrupa Merkez Bankas!’n!n (ECB)
Haziran toplant!s!nda ald!"! geni#leyici para
politikas! önemlerini görüyoruz. Yani FED’in para
musluklar!n! giderek k!smaya ba#lad!"! bir
dönemde ECB para musluklar!n! açmaya ba#l!yor.
Ancak burada FED’in piyasalardan çekti"i paran!n
ECB taraf!ndan piyasalara geri sürülece"i gibi bir
yanl!# anlaman!n önüne geçmek gerekiyor.
Unutmamal! ki ECB henüz FED benzeri bir
miktarsal geni#leme (QE) program!n! ba#latmad!.
Kald! ki bu tür bir ad!m! atsa dahi ECB
bilançosunun FED bilançosuna göre çok daha
mütevazi boyutlarda kald!"!n! ve dolay!s!yla
FED’in masadan kald!rd!"! paray! yerine koyacak
büyüklükte bir geni#leme olmayaca"!n! göz
önünde bulundurmak laz!m.
ECB’nin ilk a#amada yürürlü"e soktu"u
politikalar #u #ekilde özetlenebilir:
(I) Bankalar!n ECB’de tuttuklar! mevduatlar!
cayd!rma amaçl! negatif faiz uygulamas!,
(II) TLTRO k!saltmas!yla tan!mlad!klar! hedefe
yönelik kredi verme politikas!.
Negatif faiz uygulamas!nda amaç, bankalar!n
ECB’de tuttuklar! ve Haziran ba#! itibariyle 40
milyar Euro civar!nda olan mevduat! piyasaya
yönlendirmelerini sa"lamak. Dolay!s!yla bu ad!m!n
tamamen etkili oldu"unu ve ECB’de tutulan
stoklar!n tamamen piyasalara yöneldi"ini
dü#ünsek bile söz konusu likidite oldukça s!n!rl!.
TLTRO uygulamas! ise tamamen bankalar!n
özel sektöre verdikleri kredileri fonlayacak bir
uygulama olacak. Bu nedenle buradan elde
edilecek finansman!n geli#mekte olan ülkelere
fazla bir faydas! olmayacakt!r. ECB’nin gev#ek para
politikas!n!n bize faydas! ancak Euro bölgesindeki
ekonomik toparlanma akabinde ihracat!m!zda
ya#anacak art!# #eklinde kendisini gösterecektir.
!ÇER!DEK! DURUM
Geli#mi# ülke merkez bankalar!n!n
uygulad!klar! para politikas! ad!mlar! yüksek cari
aç!"!m!z ve buna ba"l! olan d!# finansman
ihtiyac!m!z nedeniyle bizi birebir etkiliyor.
Dolay!s!yla FED’in para musluklar!n! k!smaya
ba#lamas! ve bunu takiben gelecek ilk faiz art!#!
içeride kur üzerindeki bask!lar! art!racakt!r. Bu
#artlar alt!nda TCMB’nin kurdan faize olan
geçi#kenli"i göz önünde bulundurarak faiz
indirimlerinde acele etmemesi gerekir. Aksi
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takdirde 2014 y!l!n! da yüzde 5’lik hedefin oldukça
üzerinde bir enflasyonla bitirdi"imiz gibi 2015’e
dönük enflasyon hedefini de tehlikeye atar!z.
%u anda geldi"imiz noktada piyasalar
enflasyon rakamlar!nda gözle görülür bir dü#ü#
trendi olu#mad!kça ileriye dönük beklentileri a#a"!
çekmiyorlar ve bu da enflasyondaki kat!la#maya
destek oluyor. $#te bu nedenle TCMB’nin
enflasyonu öncelikli hedef olarak de"erlendirmesi
ve s!k! duru#undan ödün vermemesi çok önemli.
Yoksa enflasyon hedefinden saparak bitirdi"imiz
her y!l, bir sonraki y!l! da olumsuz etkiliyor olacak.
Bu da fiyat istikrar!n!n getirece"i yüksek ve
sürdürülebilir büyüme hedefinden bizi
uzakla#t!r!yor.
Bu noktada bir parantez aç!p yüksek faiz
politikas!n!n enflasyonla mücadele eden merkez
bankalar!n!n ellerindeki temel para politikas!
hamlesi oldu"unun alt!n! çizmekte fayda var.
Yüksek faizin maliyetleri art!rmak suretiyle fiyatlar!
ve dolay!s!yla enflasyonu yukar! yönlü
bask!layaca"! do"ru olmakla birlikte, faizlerin
yükselmemesi durumunda kurda olu#acak
s!çraman!n ithal ara mallar! arac!l!"!yla enflasyon
üzerindeki etkisi kat kat fazla. Bu nedenle Merkez
Bankas! kurdaki yükseli#e faizleri art!rarak cevap
veriyor. Faizlerdeki yükseli# bir taraftan kuru
dü#ürmek suretiyle enflasyonist bask!lar!
azalt!rken, bir yandan da talebi daraltarak fiyatlar
üzerinde a#a"! yönlü bir bask! olu#turmaya
çal!#!yor. Elbette buradaki hassasiyet s!k! para
politikas!n!n ekonomi üzerinde yaratt!"!
daralmayla ilgili. Öte yandan yüzde 4 seviyelerini
a#an birinci çeyrek büyüme rakam!, TCMB’nin
büyüme konusunda çok fazla endi#e etmeden
fiyat istikrar! konusuna odaklanabilmesine imkan
sa"lamal!d!r.
FA!ZLER NASIL DÜ"ER?
E"er dünya merkez bankalar!n!n uygulad!klar!
para politikalar!na hassasiyetimizi azaltmak ve
faizleri daha dü#ük seviyelere indirebilmek
istiyorsak, para politikas! d!#!nda yap!lmas!
gerekenlere öncelik vermek gerekiyor. Bu ise esas
olarak cari aç!"!m!z!n küçültülmesi anlam!na
geliyor. TCMB #u s!ralarda içerideki tasarruflar!
art!rmak suretiyle d!# finansman ihtiyac!m!z!
azaltabilmek amac!yla bir “Finansal E"itim”
kampanyas! ba#lat!yor. Bu çok olumlu bir geli#me.
Bu konuda ihmal edilmemesi gereken bir di"er
yap!sal reform, ithal ara mal! ba"!ml!l!"!m!z!
azaltacak üretim sistemlerine geçi# olacakt!r. Bu
ad!mlar uzun vadede cari aç!"!m!z!n küçülmesini
sa"layacak ve s!cak para hareketlerine olan
hassasiyetimizi azaltacakt!r.
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FED’!N SIKILA"TIRMAYA
G!TMES! !Ç!N 5 NEDEN
tutmaksa i!e yarad"#"n" söyleyebiliriz
Parasal Geni!leme-3: Bunun gerçekten i!e
yarad"#"n" dü!ünmüyorum. Parasal geni!leme
“para basmak” olmad"#" ve “banka rezervleri
krediye” dönü!emedi#i gibi, enflasyon yaratmak
için de kullan"lan bir enstrüman de#il. Son
ekonomik krizden bu yana 5 y"l geçti ve bir
sonraki krizden önce FED baz" araçlar"n" haz"rda
tutmal" ve böylelikle yeri geldi#inde
kullanabilmeli.
NEDEN PARASAL SIKILA!TIRMA?
1. Yellen ve FOMC üyeleri i!sizlik oranlar"n"
“korkunç ve inan"lmaz yüksek” olarak tan"mlasa
da $kinci Dünya Sava!" sonras" ortalamayla
kar!"la!t"rd"#"m"zda rakamlar bunun tersini
söylüyor. Adil olmak gerekirse i!sizlik oran"
yüksek ancak abart"ld"#" kadar da de#il. (Grafik 1)

Grafik 1

P

arasal Geni!leme-1: Kabul etmek
gerekirse bu gerçekten i!e yarad".
Kredi piyasalar"n"n aç"lmas"n" sa#lay"p
varl"k fiyatlar"n" ve daha da önemlisi
faizleri iyice a!a#" çekti.
Parasal Geni!leme-2: Neye bakt"#"n"za ba#l".
Ancak niyet uzun dönem faizleri a!a#"da

2. Enflasyon (CPI) dü!ük. PCE olarak
bakarsak daha da dü!ük. %imdi bir de Grafik
2’deki rakamlara bakal"m. Man!et CPI’dan
bahsetmiyorum. Çekirdek Hizmetler CPI son 3
ayda dikkat çekici derecede yüksek trendde ve
y"ll"k olarak hesapland"#"nda yüzde 2,8
seviyesinde. Bunu göz önünde bulundurmak
gerekiyor.

Grafik 2
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Grafik 3

Grafik 4

3. Washington bir sorunumuz var! Jeremy
Stein’"n finansal istikrar konusundaki
kayg"lar"n"n do#rulu#unu veya yanl"!l"#"n"
tart"!mayaca#"m. Ama bir gariplik oldu#u a!ikar.
VIX 2007’den beri en dü!ük seviyede, Bond
volatilitesini gösteren MOVE endeksi dipte ve
çöp bono-yat"r"m yap"labilir bono spreadi çok
daralm"! durumda. S&P’in en son 200 günlük
hareketli ortalamas"na de#mesinin üzerinden
400 gün geçti ve Bloomberg’in de bahsetti#i gibi
etti#i endekste 41 gündür hala (yukar" ya da
a!a#") yüzde 1’den fazla de#i!iklik olmad". Bu
1995’den beri en uzun seri. (Grafik 3)
$stihdama kat"l"m oran" !a!"rt"c" derecede az.
Ya da gerçekten öyle mi? Akademik çal"!malara
bir göz atal"m Robert F. Szafran: Age-adjusted
labor force participation rates, 1960–2045 ve
Chicago FED: Explaining the decline in the U.S.
labor force participation rate. Sonuç? Uzun
zamand"r, örne#in 2002’den beri analistler
istihdam piyasas"n" nas"l bir gelecek bekledi#ini
biliyordu. Elbette kat"l"m oran"nda dü!ü!ün bir
nedeni de ekonomik kriz. Ancak oran olarak
pay"n"n yüzde 50’den fazla olmad"#"n"
dü!ünüyorum.
Dünya de#i!iyor ve bununla birlikte
demografi, e#itim al"!kanl"klar"yla kad"n-erkek
davran"!lar" da de#i!iyor. FED’in ba!kan" bile
art"k bir kad"n! FED bu yenidünyaya ne kadar
çabuk uyum sa#larsa o kadar iyi olacak.
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4. Ücret art"!lar"n"n ola#and"!" olmad"#"
do#ru. Ancak tarih bize FED’in harekete geçmek
için zaten fantastik rakamlar beklemedi#ini
söylüyor. %u ana kadar gördü#ümüz durum
FED’in faizleri art"rmas" için önceki verilere göre
yeterli. Üretim çal"!anlar" ve yönetici
pozisyonunda olmayan çal"!anlar"n saatlik
kazançlar"n"n FED faizlerine kar!"la!t"r"lmas",
Grafik 4’te görülebilir.
5. Grafik 5.1’de, FED’in teorik faiz oran"n",
basit bir Taylor modeli kar!"la!t"rmas"yla beraber
görebilirsiniz. Bu model Greenspan dönemi için
sürekli daha yüksek faizler öngörmekteydi. %u
anda ise model (mavi çizgi) yüzde 2. Bu model,

Grafik 5.1
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krizin en !iddetli zaman"nda negatif bir faiz
orana i!aret ederek imkans"z olan bir durum
yaratm"!t"r. (Bundan emin miyiz?) Ancak parasal
geni!leme zaten bu sorunun çözümü içindi.
Gerçekten de çe!itli akademik çal"!malara göre
ABD’de !u anda uygulanan gölge faiz oran"
negatif. (Grafik 5.2)
Toparlamak gerekirse, hemen gerçekle!ecek
bir faiz art"!" elbette makul de#il. Ancak FED’in
parasal geni!leme politikas"n" mümkün oldu#u
kadar erken sona erdirerek güvercin sinyaller
vermekten de vazgeçmesi gerekti#ini
dü!ünüyorum. Tarih bir noktadan sonra bu tip
sinyallerin toplumun genel faydas"na pek bir
katk" yapmad"#"n" ve hikayenin göz ya!lar"
içinde bitti#ini gösteren örneklerle dolu.
Grafik 5.2
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