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Özet
Bu çalÕúma Türkiye’de 1980 yÕlÕndan günümüze kadar uygulanan
ekonomi politikalarÕnÕn geliúimini ele alarak baúlamaktadÕr. Bu amaçla son
otuz yÕldÕr yaúanan ekonomik krizler ve uygulanan politikalar Türkiye
örne÷inden okunmaktadÕr. ÇalÕúmanÕn amacÕ 1980-2010 dönemi için
Türkiye’de mali sürdürülebilirli÷i ampirik olarak analiz etmektir. ÇalÕúmada
kullanÕlan verilere öncelikle birim kök testi uygulanmÕú ve sonuçlar verilerin
seviyelerinde dura÷an olmadÕ÷ÕnÕ göstermiútir. Bütün de÷iúkenler birinci
farklarÕnda dura÷an bulunmuútur. ArdÕndan uzun dönem eú-bütünleúme
iliúkisi Johansen (1988) testi kullanÕlarak incelenmiútir. Son olarak mali
sürdürülebilirli÷in test edilmesi için Hakkio & Rush (1991)’Õn ve Quintos
(1995)’un modelleri kullanÕlmÕútÕr. Mali sürdürülebilirlik literatüründe ilk defa
bu çalÕúma yenilikçi bir bakÕú içermektedir. Kamu gelirleri ve kamu
harcamalarÕnÕn etkilerinin ayrÕ ayrÕ ortaya konulabilmesi için analizler söz
konusu kalemler ayrÕútÕrÕlarak yapÕlmÕútÕr. Elde edilen sonuçlar 1980-2010
dönemi için Türkiye’de mali sürdürülebilirli÷in zayÕf formda oldu÷unu
göstermiútir.
Anahtar
Kelimeler:
Türkiye
Ekonomisi,
Maliye
PolitikasÕ,
Sürdürülebilirlik, Mali Sürdürülebilirlik, Mali Yeterlilik, Hükümet Bütçe KÕsÕtÕ,
Birim Kök Testi, Eú-Bütünleúme Testi.
Abstract
This study embarks upon the development of economic policies which
have been applied since 1980 to the present in Turkey. For this purpose,
economic crises and policies which are implemented in the last three-decade
are discussed. The aim of this study is to assess emprically the sustainability
of fiscal policy for Turkey over the period of 1980-2010. First of all time data
unit-root tests are used, the result show that the variables are not stationary
in level. All variables are stationary in first differences. Secondly, we test the
long-run relationship between variables for which Johansen (1988) cointegration approach has been used. And finally, in the study to assess fiscal
sustainability Hakkio & Rushs’ (1991) and Quinto’s (1995) models are used.
This study contains an innovative feature on fiscal sustainability literature.
Analyses are modified by including various components of expenditure and
revenue in order to be able to examine their separate effects. The evidence
of the estimations reveals that fiscal sustainability is weak for Turkey over
the period of 1980-2010.
Keywords: Turkish Economy, Fiscal Policy, Sustainability, Fiscal
Sustainability, Fiscal Solvency, Government Budget Constraint, Unit-Root
Test, Co-Integration Test.
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Giriú
Günümüzde ülke ekonomileri için makroekonomik dengelerin
sa÷lanmasÕnÕn yanÕ sÕra, bu dengelerin sürdürülebilir olmasÕ da önemli bir
konu haline gelmiútir. Son dönemlerde sürdürülebilirlik ile ilgili olarak
gündeme gelen konulardan biri de bütçe açÕklarÕnÕn ve borçlarÕn
sürdürülebilirli÷ini kapsayan mali sürdürülebilirlik kavramÕdÕr. Mali
sürdürülebilirlik, sa÷lÕklÕ ve tutarlÕ bir iktisat politikasÕ ve para politikasÕnÕn
eúgüdümü için gerekli bir koúul olarak kabul edilmektedir. Özellikle, Türkiye
gibi uzun yÕllar boyunca hem kronik bütçe açÕ÷Õ ve dolayÕsÕyla borç sorunu
yaúamÕú olan, hem de IMF ve Dünya BankasÕ gibi uluslararasÕ mali
kuruluúlarla yakÕn iliúki içinde bulunan bir ülkede, mali sürdürülebilirlik
üzerinde önemle durulmasÕ gereken bir konudur. Söz konusu kuruluúlar mali
sürdürülebilirli÷in sa÷lanmasÕna, en az makroekonomik dengelerin
sa÷lanmasÕ kadar önem vermektedirler. Bu durum daha çok mali
sürdürülebilirlik analizlerinin farklÕ makroekonomik göstergeler için de
sonuçlar ortaya koymasÕndan ileri gelmektedir. Bilhassa, sürdürülemez bir
maliye politikasÕ gelecekte yüksek faiz oranlarÕ nedeniyle ekonomik
büyümenin yavaúlamasÕna neden olabilecek riskler taúÕmaktadÕr.
IMF tarafÕndan 1998 yÕlÕnda yayÕmlanan Mali SaydamlÕk KurallarÕ
Yönetmeli÷i’nde mali sürdürülebilirlik için politikalarÕn tutarlÕ ve kesin bir
úekilde uygulanmasÕnÕ sa÷lamak amacÕyla ülkelerin bütçelerini orta vadeyi
kapsayacak úekilde hazÕrlamalarÕ ve projeksiyonlar yapmalarÕ önerilmektedir.
IMF’nin mali sürdürülebilirlik için talep etti÷i orta vadeyi kapsayacak
bütçelerin hazÕrlanmasÕna Türkiye’de de baúlanmÕú ve bu do÷rultuda 2003
yÕlÕnda kabul edilen ve 1 Ocak 2006’dan itibaren de fiilen uygulamaya
konulan 5018 sayÕlÕ Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile orta vadeli
harcama sistemine geçilmiútir. Bu do÷rultuda yÕllÕk bütçeleme yöntemi
yerine, çok yÕllÕ bütçeleme yöntemi benimsenmiú ve kamu bütçesi her yÕl,
gelecek üç yÕlÕ kapsayacak úekilde hazÕrlanmaya baúlanmÕútÕr. Çok yÕllÕ
bütçeleme yöntemi ile ekonomide uzun vadeli harcama planlarÕ yapÕlarak,
ekonomik ve mali istikrarÕ sa÷lamak, sürdürülebilir kalkÕnmayÕ
gerçekleútirmek ve dolayÕsÕyla makroekonomik amaçlarÕ yerine getirmek
hedeflenmiútir.
Türkiye ekonomisi, özellikle 1980’li yÕllardan sonra sürekli artan bütçe
açÕklarÕnÕn da etkisi ile yüksek kronik enflasyon deneyimleri yaúamÕútÕr.
Bütçe açÕklarÕnÕn artmasÕ, kamu kesiminin borç yükünün artmasÕna yol açmÕú
ve finansman sorununu ortaya çÕkarmÕútÕr. Türkiye’de 2002 sonrasÕ
dönemde önce örtük enflasyon hedeflemesi stratejisi, ardÕndan da 2006
sonrasÕ dönemde, açÕk enflasyon hedeflemesi stratejisi benimsenmiútir. Bu
dönemde mali disiplinin sa÷lanabilmesi amacÕyla ciddi mali önlemler
alÕnmÕútÕr. AlÕnan önlemler neticesinde hem Kamu Kesimi Borçlanma
Gere÷i/GSYøH oranÕ, hem de Kamu Borç Stoku/GSYøH oranÕ bütçe açÕklarÕ
ve kamu borçlarÕna iliúkin Maastricht Kriteri seviyesine çekilebilmiútir.
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Öte yandan 2002 yÕlÕnda IMF ile yapÕlan stand-by anlaúmasÕnda Kamu
Kesimi Faiz DÕúÕ FazlasÕ/GSYøH oranÕnÕn da %6 seviyelerinde seyretmesinin
önemi vurgulanmÕú ve sÕkÕ maliye politikasÕnÕn uygulanmasÕnÕn gereklili÷i
ortaya koyulmuútur. 2006 ve 2007 yÕllarÕnda yaúanan arz yönlü úoklarÕn
ola÷andÕúÕ boyutlara ulaúmasÕ enflasyon hedeflerinin aúÕlmasÕna, 2008
yÕlÕndaki küresel finans krizi ise enflasyon hedeflemesinin nominal çÕpa
özelli÷inin ortadan kalkmasÕna neden olmuútur. YalnÕzca Türkiye’de de÷il,
geliúmekte olan birçok ülkede de enflasyon hedefinin tutturulamamasÕ,
enflasyon hedeflemesinin sanÕldÕ÷ÕnÕn aksine zor bir para politikasÕ stratejisi
oldu÷unu göstermiútir.
2008-2009 krizi ile enflasyon hedeflemesine yeni bir kavram eklenmiútir:
Mali kural. Buna göre istikrar için yalnÕzca para politikasÕnÕn enflasyon
hedeflemesi ile sÕnÕrlandÕrÕlmasÕ yeterli görülmemiú, ekonomilerin ayrÕca sÕkÕ
maliye politikalarÕnÕ gözeten mali kural ile donatÕlmasÕ gerekti÷i
vurgulanmÕútÕr. Türkiye’de de 2001 Krizi sonrasÕnda bir yandan faiz dÕúÕ
fazla, bir yandan da enflasyon hedeflemesinin yanÕnda mali kural örtülü
olarak uygulanmÕútÕr.
2008 yÕlÕnÕn son çeyre÷inden itibaren küresel ekonomide ortaya çÕkan
daralmaya ba÷lÕ olarak Türkiye ekonomisi yavaúlama e÷ilimine girmiútir. Bu
durum özellikle cari dönem ekonomik geliúmelere daha duyarlÕ olan dolaylÕ
vergilerde bir düúüúe yol açmÕútÕr. 2009 yÕlÕnda küresel finans krizinin, hem
ekonomideki daralma hem de krize karúÕ alÕnan önlemler nedeniyle bütçe
üzerinde olumsuz etkileri görülmüútür. Kriz nedeniyle bütçe dengeleri
üzerinde olumsuz etkiler ortaya çÕkmÕúsa da orta vadede tekrar mali
disiplinin sa÷lanmasÕ, Türkiye’nin temel öncelikleri arasÕnda yer almÕútÕr. Bu
kapsamda 2010-2012 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) ile
maliye politikasÕnÕn temel hedefi, kamu kesiminin kaynak kullanÕmÕndaki
artan payÕnÕ azaltarak, yükselen kamu açÕklarÕnÕ aúamalÕ olarak makul
seviyelere düúürmek olarak belirlenmiútir. AyrÕca maliye politikasÕnÕn
uygulamasÕnda, para ve gelirler politikasÕyla uyum içinde, OVP ile belirlenen
gelir, harcama, kamu açÕ÷Õ ve borç hedefleriyle ilgili orta vadeli mali
hedeflere ulaúÕlmasÕ amaçlanmÕútÕr. Bu çerçevede kamu harcama politikasÕ,
kamu kaynaklarÕnÕn kullanÕmÕnda, belirlenen politika ve öncelikler
do÷rultusunda hareket edilmesine, yürütülen faaliyet ve projelerin gereklilik,
etkinlik ve verimlilik açÕsÕndan gözden geçirilerek sa÷lÕklÕ bir temele
kavuúturulmasÕna ba÷lanmÕútÕr. Kamu borçlanma politikasÕnÕn ise, finansman
ihtiyacÕnÕn, iç ve dÕú piyasa koúullarÕ ile maliyet unsurlarÕ çerçevesinde
belirlenen risk düzeyine göre orta ve uzun vadede mümkün olan en uygun
maliyetle karúÕlanmasÕ esasÕna göre oluúturulmasÕ amaçlanmÕútÕr.
Bu çalÕúmanÕn amacÕ genelde; 1980 sonrasÕ süreçte Türkiye’de
uygulanan maliye politikalarÕnÕn mali sürdürülebilirlik perspektifinden analizini
yapmak, özelde ise dönemlerarasÕ bütçe kÕsÕtÕ yaklaúÕmÕndan hareketle mali
sürdürülebilirli÷i Türkiye ekonomisi ölçe÷inde araútÕrmaktÕr. ÇalÕúmada, 1980
4
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sonrasÕ dönemde Türkiye’de uygulanan maliye politikalarÕnÕn sürdürülebilir
olup olmadÕ÷Õ analiz edilmektedir. Analize konu olan sürdürülebilirlik durumu
kamu kesimi özelinde ele alÕnmaktadÕr.
ÇalÕúmanÕn temel hipotezi, derinleúen bütçe açÕklarÕ ve bununla birlikte
artan kamu kesimi borçlarÕnÕn azaltÕlmasÕ amacÕyla 1980 sonrasÕ dönemde
uygulanan maliye politikalarÕnÕn mevcut durum için “sürdürülebilir” olup
olmadÕ÷Õ sorusuna yanÕt bulmaktÕr. Bir di÷er hipotez, uzun dönemde kamu
gelirlerinin kamu harcamalarÕnÕ finanse edip edemeyece÷i konusudur.
Türkiye ekonomisinin yapÕsal durumu dikkate alÕnarak ve mali yapÕsÕ göz
önünde bulundurularak sürdürülebilirli÷in ya da sürdürülemezli÷in bütçe
kalemleri itibariyle belirleyicilerini ortaya çÕkarmak bu çalÕúmanÕn temel
sorunsallarÕndan biridir.
ÇalÕúmada, Türkiye için mali sürdürülebilirlik literatüründe daha önceki
çalÕúmalarda uygulanmayan farklÕ bir yöntem benimsenmiútir. Türkiye’de
mali sürdürülebilirlik üzerinde bütçe kalemlerinin etkilerinin görülebilmesi için
dört ayrÕ mali sürdürülebilirlik testi yapÕlmÕútÕr. Literatürde genellikle mali
sürdürülebilirli÷in test edilmesi için bütçe harcamalarÕ ve bütçe gelirlerinin
kümülatif de÷erleri birlikte test edilmiúken, bu çalÕúmada harcama ve gelir
kalemleri, bütçe harcamalarÕ (BH), transfer harcamalarÕ hariç bütçe
harcamalarÕ (THBH), bütçe gelirleri (BG) ve vergi gelirleri (VG) úeklinde ilk
defa bir ayrÕma tabî tutulmuútur.
ÇalÕúmanÕn yöntemi, Türkiye’de 1980-2010 dönemini kapsayan yÕllÕk
verilere dayalÕ zaman serisi teknikleriyle, kamu kesiminin dönemler arasÕ
bütçe kÕsÕtÕnÕ temel alan bir bakÕú açÕsÕ kullanarak, mali sürdürülebilirli÷i
analiz etmektir. ÇalÕúmada, mali sürdürülebilirli÷in test edilmesi amacÕyla
Hakkio & Rush (1991) ve Quintos (1995)’Õn modelleri kullanÕlmÕútÕr.
Literatürde, uzun dönemde daha sa÷lÕklÕ tahminler sundu÷u için iki
de÷iúkenli yöntem tercih edilmektedir. Bu çalÕúmada da mali
sürdürülebilirli÷in test edilmesi amacÕyla tek de÷iúkenli yöntemler yerine,
Hakkio & Rush (1991) ve Quintos (1995)’un iki de÷iúkenli yöntemi
kullanÕlmÕútÕr.
ÇalÕúmada öncelikle serilerin dura÷an olduklarÕ seviyelerin tespiti
amacÕyla Geniúletilmiú Dickey-Fuller (ADF) ve Phillips-Perron (PP) birim kök
testleri kullanÕlmÕútÕr. Söz konusu testlerin de÷iúkenlerin birinci derece
farkÕna uygulanmasÕ sonucu elde edilen bulgular de÷iúkenlerin birinci
farklarÕnÕn dura÷an oldu÷unu göstermektedir. De÷iúkenlerin zaman serisi
özelliklerinin incelenmesinden sonraki adÕmÕ, söz konusu de÷iúkenler
arasÕnda uzun dönemli bir iliúkinin olup olmadÕ÷ÕnÕn tespit edilmesi
oluúturmaktadÕr. Johansen (1988) eú-bütünleúme testi kullanÕlarak,
Türkiye’de 1980-2010 döneminde lnBH-lnBG, lnTHBH-lnBG, lnBH-lnVG ve
lnTHBH-lnVG serileri arasÕnda eú-bütünleúme oldu÷u sonucuna ulaúÕlmÕútÕr.
Daha sonra, Türkiye’de mali sürdürülebilirlik üzerinde bütçe kalemlerinin
5
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etkilerinin görülebilmesi için dört ayrÕ sürdürülebilirlik testi yapÕlmÕútÕr. Bütün
modeller için elde edilen bulgular, 1980-2010 dönemi için mali
sürdürülebilirli÷in sa÷landÕ÷ÕnÕ fakat sürdürülebilirli÷in derecesinin zayÕf
oldu÷unu göstermektedir.
ÇalÕúmanÕn organizasyonu, üç bölüm ile genel de÷erlendirme ve sonuç
olacak úekilde tasarlanmÕútÕr. Türkiye’de 1980 yÕlÕndan günümüze kadar
uygulanan maliye politikalarÕnÕn geliúimi bu çalÕúmanÕn birinci bölümünün
konusunu oluúturmaktadÕr. Bu bölümün baúlangÕç ve bazÕ ara noktalarÕ
önemli siyasî dönüúümler içeren ve bunlarla hatÕrlanacak yÕllar olmakla
birlikte, dönemlendirmede kullandÕ÷ÕmÕz ölçüler esas itibariyle iktisadidir ve
Türkiye ekonomisinin kÕrÕlma noktalarÕ dikkate alÕnarak oluúturulmuútur. Bu
ba÷lamda çalÕúmanÕn ilk bölümünde sözünü etti÷imiz dönüúümleri hem
belirleyen, hem de kÕsmen bu dönüúümler tarafÕndan belirlenen ekonomi
politikalarÕndaki de÷iúimler, dönemlerarasÕ farklÕlÕklarÕ ortaya koymaktadÕr.
økinci bölümde mali sürdürülebilirli÷in teorik ve kavramsal çerçevesi ele
alÕnmaktadÕr. Bu amaçla, öncelikle sürdürülebilirlik kavramÕ açÕklanmakta;
daha sonra da mali sürdürülebilirlik teorik ve kavramsal çerçevede
incelenmektedir.
ÇalÕúmanÕn son bölümü olan üçüncü bölümde ise çalÕúmanÕn uygulama
kÕsmÕ yer almakta olup; burada, Türkiye’de mali sürdürülebilirlik test
edilmektedir. Bu amaçla öncelikle mali sürdürülebilirli÷e iliúkin literatür
taramasÕ ele alÕnmakta ardÕndan da çalÕúmada kullanÕlan zaman serileri
analizine iliúkin temel varsayÕmlarÕn ve kurulan hipotezlerin tanÕmlanmasÕ için
teorik bilgiler sunulmaktadÕr. Söz konusu bölüm, elde edilen sonuçlarÕn
özetlendi÷i kÕsÕmla devam etmekte ve ampirik bulgulara iliúkin
de÷erlendirmelerle son bulmaktadÕr. Genel de÷erlendirme ve sonuç
bölümünde ise varÕlan sonuçlar ÕúÕ÷Õnda Türkiye’de mali sürdürülebilirli÷in
nasÕl daha güçlü bir konuma getirilebilece÷ine iliúkin çözüm önerileri
sunulmuú ve genel bir de÷erlendirmede bulunulmuútur.
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Birinci Bölüm
Türkiye’de 1980 SonrasÕ Dönemde Uygulanan Maliye
PolitikalarÕ
Türkiye ekonomisine neo-liberal politikalar perspektifinden bakÕldÕ÷Õnda
genelde ekonomideki özelde de kamu kesimindeki de÷iúimin kökeni,
1980’lerin baúlarÕna kadar uzanmaktadÕr. 1980 yÕlÕndan itibaren uygulamaya
konulmuú olan dÕúa açÕk büyüme politikalarÕ, dönemin bütçe performansÕ
üzerinde oldu÷u kadar günümüzdeki ekonomik sorunlarÕn oluúumunda da
birinci derecede rol oynamÕútÕr. 1980 sonrasÕndaki Neo-liberal politikalara nasÕl
gelindi÷i ve kamu kesiminin u÷radÕ÷Õ yapÕsal dönüúüm, ancak Türkiye’nin
içinden geçti÷i tarihsel koúullarÕn gözden geçirilmesiyle anlaúÕlabilir. Çünkü
farklÕ ekonomiler arasÕndaki etkileúim kadar zaman içinde ekonomilerin
devinimi de güçlü bütünsellik göstermektedir. ÇalÕúmanÕn bu bölümünde, son
otuz yÕldÕr uygulanan ekonomi politikalarÕ Türkiye örne÷inden incelenmektedir.
Bu temel üzerinden Türkiye’de 1980 sonrasÕ dönemde uygulanan maliye
politikalarÕnÕn ayÕrt edici özellikleri ortaya konulmakta ve bu politikalarÕn
geliúimi ele alÕnmaktadÕr. Böylece 1980 sonrasÕ dönemde Türkiye’de
uygulanan maliye politikalarÕnÕn, mali sürdürülebilirli÷in sa÷lanmasÕndaki
etkileri analiz edilmek istenmektedir.
I. 1980-1989 Dönemi: Serbestleúme ve YapÕsal Dönüúüm
Sürecinde Maliye PolitikasÕ
1977-1979 döneminde yaúanan siyasî ve ekonomik iki küçük çaplÕ krizin
ardÕndan, Türkiye'nin 1960'lardan beri uyguladÕ÷Õ politikalara son verilmek
zorunda kalÕnmÕútÕr. BazÕ yönleriyle 1950'lere kadar geri götürülebilecek bu
politikalarÕn temel özelli÷i, devletin ekonomik faaliyetlere yo÷un bir úekilde
müdahil oldu÷u ve iç talebe dönük ithal ikameci politikalar olmalarÕdÕr (Boratav,
2011). Bu yapÕyÕ sürdürmenin araçlarÕ ise beú yÕllÕk kalkÕnma planlarÕ, aúÕrÕ
de÷erli döviz kuru, negatif faizlerle geniúletici bir para politikasÕ, düúük tutulan
Kamu øktisadi Teúebbüsleri (KøT) ürün fiyatlarÕ ve devletin her alanda yo÷un
teúvik, müdahale ve yönlendiricili÷i olmuútur (Sönmez, 2009).
Söz konusu ekonomik yapÕ, planlÕ dönemde kayda de÷er bir büyüme
gerçekleútirmiúse de politika dinamikleri ve dÕú etkenler nedeniyle 1970’li
yÕllarÕn ikinci yarÕsÕndan itibaren tÕkanmÕú ve ekonomi çok ciddi bir borç
kriziyle karúÕlaúmÕútÕr. 1977 yÕlÕndan itibaren söz konusu krizin yapÕsal bir
nitelik taúÕdÕ÷Õ anlaúÕlmÕú ve bu anlayÕúa paralel olarak da alternatif iktisat
politikasÕ arayÕúlarÕ gündeme gelmiútir. 1980 yÕlÕ baúÕnda iç ve dÕú baskÕlar
sonucu dÕúa dönük, ihracata dayalÕ büyüme modeli yönünde bir tercih
yapÕlmÕútÕr. Böylece 1960’lÕ yÕllardan beri oluúa gelen ithal ikameci
sanayileúme modeli, ihracata dayalÕ büyüme modeliyle ikâme edilmek
istenmiútir. Bunun yanÕnda dünya petrol krizi ile ülke içindeki politik
istikrarsÕzlÕklar da 24 Ocak KararlarÕ’nÕn alÕnmasÕna ortam hazÕrlamÕútÕr.
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A. 24 Ocak 1980 KararlarÕ
1970’lerin ortalarÕnda yükselen petrol fiyatlarÕ, döviz darbo÷azÕ,
hammadde kÕtlÕ÷Õ gibi nedenlerle ortaya çÕkan sa÷lÕksÕz sanayileúme,
ekonomiyi 1980’lerde krize sürüklemiútir. 1978 ve 1979 yÕllarÕnda yürürlü÷e
konulan istikrar programlarÕ, politik istikrarsÕzlÕk ve zayÕf hükümetler sebebiyle
etkin bir úekilde uygulanamamÕú ve bunun sonucunda yeni bir istikrar paketi
hazÕrlamak ve uygulamaya koymak zorunlu hale gelmiútir (ùen vd., 2007).
Nitekim enflasyonu kontrol altÕna almak, dÕú kaynak açÕ÷ÕnÕ kapatmak, kÕtlÕklarÕ
önlemek ve ekonomiyi yeniden iúler hale getirmek amacÕyla 24 Ocak 1980
tarihinde bir ekonomik istikrar programÕ uygulamaya konulmuútur (KarakayalÕ,
2003).
B. 24 Ocak 1980 KararlarÕ’nÕn AmaçlarÕ
Literatürümüze “24 Ocak KararlarÕ” olarak giren söz konusu program
kapsamÕnda kÕsa ve uzun vadeli amaçlar ortaya konulmuútur. ProgramÕn kÕsa
vadeli amaçlarÕ, acil dÕú ödeme güçlüklerini ortadan kaldÕrmak, hÕzlÕ bir
yükseliú trendine giren enflasyonu düúürmek, ekonomide atÕl kapasiteleri
harekete geçirerek büyüme hÕzÕnÕ arttÕrmak ve iúsizlik oranÕnÕ düúürmek
olmuútur (TCMB, 2002). Program, uzun vadede ise iki amaca odaklanmÕútÕr:
Birincisi, kamu kesiminin küçültülmesi, ikincisi ise bütün kurum ve kurallarÕ ile
serbest piyasa ekonomisine iúlerlik kazandÕrÕlmasÕdÕr.
24 Ocak KararlarÕ’nÕn ana hatlarÕ aúa÷Õdaki gibi özetlenebilir (Karluk,
2010):
x øthal ikamesi yerine ihracata dayalÕ sanayileúme modelinin
benimsenmesi,
x Faizlerin, fiyatlarÕn ve döviz kurunun serbest bÕrakÕlmasÕ,
x Fiyat kontrollerinin kaldÕrÕlmasÕ ve fiyatlarÕn arz ve talebe göre piyasada
belirlenmesinin sa÷lanmasÕ,
x Kamu kesimince üretilen temel mallara uygulanan sübvansiyonlarÕn
kaldÕrÕlmasÕ,
x KøT’lerin reforma tabî tutulmasÕ ve özelleútirilmesi,
x Bir yandan kamu harcamalarÕnÕn kÕsÕlmasÕ di÷er yandan kapsamlÕ bir
vergi reformuyla bütçe denkli÷inin sa÷lanmasÕ,
x YabancÕ sermayenin teúvik edilmesi.
24 Ocak KararlarÕ, ekonominin yapÕsÕnda önemli de÷iúiklikler yapÕlmasÕnÕ
ve piyasada fiyat mekanizmasÕnÕn tek yol gösterici olmasÕnÕ temel ilke olarak
benimsemiútir. 24 Ocak KararlarÕ’nÕ önemli kÕlan, kÕsa vadeli amaçlarÕ
gerçekleútirmekten daha ziyade kalÕcÕ ve ekonomide yapÕsal de÷iúimi
sa÷lamaya yönelik bir ekonomik geliúme programÕ niteli÷i taúÕyor olmasÕdÕr
(Kazgan, 2008).

8

Mali Sürdürülebilirlik: Teori ve Türkiye UygulamasÏ

C. 24 Ocak 1980 KararlarÕ’nÕn SonuçlarÕ
24 Ocak KararlarÕ ile ihracata dayalÕ sanayileúme modelini benimseyen
Türkiye; böylelikle karúÕlaútÕrmalÕ üstünlüklerini gözden geçirmiú; tekstil,
inúaat ve hafif sanayi, ihracatÕn lokomotif sektörleri olmuútur (Hepaktan,
2008). AlÕnan kararlar do÷rultusunda, altÕn ve döviz üzerindeki kontroller
kaldÕrÕlmÕú, para politikalarÕnÕn bütün araçlarÕ ekonomi içindeki yerini almÕú,
borsa geliúmiú, enflasyon gerileme sürecine girmiútir (Karluk, 2010).
øyimser hava kendini dÕú denge üzerinde de göstermiútir. Ekonominin
dÕúa açÕlmasÕnÕ sa÷lamak, kaynak da÷ÕlÕmÕnda etkinli÷i arttÕrmak ve iç pazarÕ
uluslararasÕ sistemle bütünleútirmek amacÕyla ihracata dayalÕ sanayileúme
stratejisi izlenmeye baúlanmasÕ sonucu 1983 sonrasÕ dönemde ihracat
gelirlerinde önemli bir artÕú sa÷lanmÕú ve cari açÕk azalmÕútÕr. Özellikle
de÷erlenmemiú kur ve düúük ücret politikalarÕ da ihracat artÕúÕnda önemli bir
rol oynamÕútÕr.
Uygulanan politikalar sonucunda dönemin askeri hükümetinin grevleri
yasaklamasÕ nedeniyle reel ücretlerin artmadÕ÷Õ, büyüme oranÕnÕn yükseldi÷i
ve enflasyonda ani bir düúüúün gözlemlendi÷i görülmektedir. Tablo-1,
dönemin askeri hükümetinin ekonomik performansÕnÕ özetlemektedir.
Tablo-1: Ekonomik PerformansÕn De÷erlendirmesi, 1980-1983
Makroekonomik
Göstergeler

Büyüme ve Sektörel
Geliúmeler

1980-1983 Askeri Hükümet Dönemi Geliúmeler
YapÕsal dönüúüm programÕ uygulanmasÕna ra÷men,
düúük sayÕlmayacak bir büyüme oranÕna
ulaúÕlmÕútÕr. Büyüme, atÕl kapasite harekete
geçirilerek sa÷lanmÕútÕr. TarÕm sektörünün GSMH
içindeki payÕ azalÕrken sanayi ve hizmetler
sektörünün payÕ artmÕútÕr.
øúsizlik oranÕ artmÕútÕr. TarÕm sektöründeki iúgücü
azalmÕútÕr.

østihdam PolitikalarÕ,
Para PolitikalarÕ,
Faiz ve BankacÕlÕk

1

M1/GSMH oranÕ fazla de÷iúmemiútir. M2/GSMH
oranÕ ise önemli miktarda artmÕútÕr. Bu durum
harcamalarÕn daha çok vadeli hesaplar üzerinden
yapÕldÕ÷ÕnÕ göstermektedir. Reel faizler artmÕútÕr.
Dönem sonunda küçük bankalar ve bankerler iflas
1
etmiútir .

Küçük bankalarÕn ve bankerlerin baúlattÕ÷Õ faiz yarÕúÕ 1982 yÕlÕ sonunda büyük bir
finansal kargaúaya sebep olmuútur. Mevduat sertifikalarÕnÕ ve holding tahvillerini kendi borç
senetleriyle birlikte pazarlayan ve sonunda sadece kasaya giren yeni parayla eski taahhütlerini
karúÕlamak zorunda kalan (Avrupa ülkelerinde Ponzi FinansmanÕ denilen yöntemi kullanan)
bankerler, 1982 yÕlÕ ortalarÕnda tümüyle çökmüútür (Boratav, 2011).
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Tablo-1’in devamÕ:
Fiyat østikrarÕ

Maliye PolitikalarÕ

Ödemeler Dengesi ve
Döviz PolitikasÕ

YabancÕ Sermaye

Gelir Da÷ÕlÕmÕ ve
Sosyal Politikalar
Avrupa Ekonomik
Toplulu÷u’na (AET)
Yönelik Politikalar

Fiyat istikrarÕna yönelik olarak dönem boyunca
önemli sayÕlabilecek geliúmeler kaydedilmiútir.
Kamu HarcamalarÕ/GSMH ve Kamu Gelirleri/GSMH
oranÕ azalmÕútÕr. Personel harcamalarÕ azalmÕú, faiz
ödemeleri artmÕútÕr. Toplam dÕú borçlar artmÕútÕr.
Bu dönemin en baúarÕlÕ politikalarÕndan birisi ihracat
miktarÕnda görülen hÕzlÕ artÕúlardÕr. øthalat artÕúlarÕ
sÕnÕrlÕ düzeyde kalmÕútÕr. øhracat ve ithalatÕn GSMH
içindeki payÕ ve ihracatÕn ithalatÕ karúÕlama oranÕ hÕzla
artmÕútÕr.
Sa÷lanan kolaylÕklara ra÷men, do÷rudan yabancÕ
sermaye giriúinde dikkate de÷er bir artÕú
gerçekleútirilememiútir.
Kamu ve özel sektörde reel ücretler azalmÕútÕr. Gelir
da÷ÕlÕmÕ ücretliler ve tarÕm sektörü aleyhine, faiz, rant
ve kâr sahipleri lehine geliúmiútir. Askerî müdahale
nedeniyle Karma Parlamento Komisyonu’nun
görevleri askÕya alÕnmÕú, genel seçimlerin yapÕlmasÕ
ve TBMM’nin oluúturulmasÕna kadar yenilenmemesi
kararlaútÕrÕlmÕútÕr.

Kaynak: Erdem vd. (2009).

Ancak kÕsa vadeli istikrar politikalarÕndan uzun vadeli yapÕsal uyum
politikalarÕna kayÕldÕkça geniúletici maliye ve para politikalarÕ enflasyonist
finansmanÕ kaçÕnÕlmaz hale getirmiútir (ùen vd., 2007). Bir baúka ifadeyle
uygulanan politikalar büyüme ve ödemeler dengesi açÕsÕndan baúarÕlÕ olmakla
birlikte, enflasyon ve kamu maliyesi sorunlarÕnÕn daha da artmasÕna neden
olmuútur. Türkiye ekonomisi 24 Ocak KararlarÕ ile yapÕsal bir de÷iúim sürecine
girmiú olmasÕna karúÕn, bu kararlar ekonomide kalÕcÕ istikrarÕ sa÷lamakta
istenilen sonucu verememiútir (Kazgan, 2008).
Ne var ki, büyümenin yeterli seviyede gerçekleúmedi÷i, iúsizli÷in
azalmadÕ÷Õ aksine artÕú gösterdi÷i, gelir da÷ÕlÕmÕnÕn daha da bozuldu÷u, dÕú
borçlarÕn artÕú gösterdi÷i, bütçe dÕúÕ fon uygulamasÕnÕn yaygÕnlaútÕ÷Õ, bütçe
açÕklarÕnÕn baúlarda azalÕú trendi gösterip 1983 yÕlÕndan sonra hÕzlÕ bir
yükselme trendine girdi÷i ve dolayÕsÕyla kamu açÕklarÕnÕn artmaya baúladÕ÷Õ
görülmüútür. 1980-1984 döneminde artan bütçe açÕklarÕnÕn finansmanÕnda
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a÷ÕrlÕk, Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasÕ (TCMB) kaynaklarÕna verilirken,
1985 yÕlÕndan itibaren a÷ÕrlÕk iç ve dÕú borçlanmaya kaydÕrÕlmÕútÕr. Böyle bir
politika de÷iúikli÷ine gidilmesinde enflasyon kaygÕsÕ önemli bir etken
olmuútur (E÷ilmez, 2004).
Bütçe açÕklarÕnÕn finansmanÕnda kÕsa vadeli sermaye giriúlerinden de
faydalanmak amacÕyla 1983 yÕlÕnda baúlatÕlan sermaye hareketlerinin
serbestleútirilmesine yönelik çalÕúmalar, bütçe açÕklarÕnÕn finansmanÕna
kayda de÷er katkÕda bulunmuútur. Ne var ki, 1980’ler boyunca bütçe açÕklarÕ
sürekli artmÕútÕr. 1980-1984 döneminde Bütçe AçÕ÷Õ/GSMH oranÕ ortalamasÕ
%2,9 iken, 1985-1989 döneminde ise söz konusu oran ortalama olarak %3,1
úeklinde gerçekleúmiútir (ùen vd., 2007).
1984 yÕlÕnda dönemin hükümeti tarafÕndan uygulamaya konulan arz
yönlü iktisat politikalarÕ, reel vergi gelirlerinin hÕzla azalmasÕna ve önemli bir
bütçe açÕ÷Õna yol açmÕútÕr. Konsolide Bütçe AçÕ÷Õ/GSMH oranÕ 1985 yÕlÕnda
bir önceki yÕla göre iki kat artmÕútÕr. Söz konusu artÕú, 1983-1984 yÕllarÕnda
konsolide bütçe finansman ihtiyacÕnda 5.6 kat, bono + tahvil stokunda 2.1
kat, 1984-1985 yÕllarÕnda ise 1.7 kat olarak gerçekleúmiútir (Sönmez, 2009).
Bütçe açÕklarÕnÕn artmasÕnda, GAP, telekomünikasyon, baraj, otoban,
köprü gibi büyük ölçekli altyapÕ yatÕrÕmlarÕ, kÕrsal kesimden kent merkezlerine
do÷ru hÕzlanan iç göçün yarattÕ÷Õ harcama baskÕsÕ, vergi gelirlerinin
harcamalara eúlik edememesi, arz yönlü iktisadÕn etkisi gibi çok farklÕ bir dizi
unsur etkili olmuútur (ùen vd., 2007).
Bu dönemde kamu gelirleri konusunda bir takÕm düzenlemeler
yapÕlmÕútÕr. 24 Ocak KararlarÕ’yla uygulanmaya baúlanan yeni vergi reformu
ile dolaysÕz vergilerin a÷ÕrlÕkta oldu÷u vergi gelirleri yapÕsÕ, dolaylÕ vergilerin
a÷ÕrlÕkta oldu÷u bir yapÕya dönüúmüútür. Bu konudaki en önemli geliúme 1
Ocak 1985 itibariyle yürürlü÷e giren Katma De÷er Vergisi (KDV)
uygulamasÕdÕr. KDV’nin uygulanmaya baúlamasÕ ile birlikte vergi gelirlerinin
GSYøH içindeki payÕ yükselmeye baúlamÕútÕr.
KDV, vergi gelirlerindeki azalmayÕ bir yönüyle telafi etmiú olsa da, dönem
boyunca gerek finansman ihtiyacÕnÕn gerekse borç stokunun artmasÕna
engel olamamÕútÕr. Bunun sebebi arz yönlü ve ihracatÕn teúviki
do÷rultusunda vergi sisteminde yapÕlan de÷iúikliklerin, vergi gelirlerini ciddi
ölçüde azaltmÕú olmasÕdÕr. ùöyle ki gelir ve kurumlar vergilerinde yapÕlan
düzenlemelerle ba÷ÕúÕklÕklar arttÕrÕlmÕú, muafiyet ve istisnalarÕn kapsamÕ
geniúletilmiú, gayrimenkul de÷er artÕúlarÕ vergi dÕúÕ bÕrakÕlmÕú, menkul de÷er
kazançlarÕ üzerindeki vergi oranlarÕ çok düúük düzeylere çekilmiú, gelir
vergisi kapsamÕnda olmayan menkul de÷er artÕúlarÕ vergiye konu
yapÕlmamÕú, ihracatÕ teúvik yönünde vergisel özendirmeler2 sa÷lanmÕútÕr.
2

Vergi iadesi, döviz kazançlarÕ için vergi indirimleri vd.
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Bunun yanÕ sÕra 1980’lerde hÕzlanan fon uygulamasÕ3 da dolaylÕ vergilerin
payÕnÕn toplam vergi gelirleri içinde artmasÕnda etkili olmuútur (Sönmez,
2009).
Vergi oranlarÕnÕ düúük tutmak veya mevcut oranlarda indirimler yapmak,
müteúebbisleri üretim yapmaya teúvik edecek ve böylece üretimde,
istihdamda ve toplam refahta artÕú olacaktÕr. Böyle bir vergi politikasÕ
do÷rultusunda, dönemin hükümeti özellikle ihracatÕn teúvik edilmesi
konusunda yo÷unlaúmÕútÕr. Ancak denetim sistemindeki yetersizlikler ve
toplumunun yapÕsÕna özgü birtakÕm sebeplerden dolayÕ, bu süreçte “hayali
ihracat” gibi ekonomik hastalÕklar da ortaya çÕkmÕútÕr (Kazgan, 1995).
Nitekim söz konusu dönemde, geliúmiú ülkelerde prestij kazanan arz yönlü
iktisadÕn Türkiye’de kötü bir taklidi söz konusu olmuútur (PÕnar, 2010)4.
IMF ile yapÕlan stand-by anlaúmasÕnÕn 1986 yÕlÕnda sona ermesi ve 1987
yÕlÕnda erken seçim kararÕnÕn alÕnmasÕ etkisini hemen maliye ve para
politikalarÕ üzerinde göstermeye baúlamÕútÕr. 24 Ocak KararlarÕ çerçevesinde
alÕnan kamu çalÕúanlarÕnÕn maaú ve ücretlerinin enflasyonun gerisinde
tutulmasÕ politikasÕ kÕsmen terk edilmiú, daha esnek bir maaú ve ücret
politikasÕ izlenmeye baúlanmÕútÕr. Benzer úekilde, yüksek taban fiyatlÕ
destekleme alÕmlarÕ da uygulamaya konulmuútur (YÕldÕrÕm & YÕldÕrÕm, 2002).
Tüm bu geliúmeler sonucunda 1988 yÕlÕ baúÕnda Türkiye ekonomisi yeni
bir krizle karúÕ karúÕya kalmÕútÕr. 1980’lerin ikinci yarÕsÕnda özellikle de genel
seçimlerin yapÕldÕ÷Õ 1987 yÕlÕnda seçimlerin de etkisiyle maliye ve para
politikalarÕnda ciddi gevúeme olmuútur. Öte yandan seçim sonrasÕ ortaya
çÕkan devalüasyon beklentileri nedeniyle resmî kur ile serbest kur arasÕndaki
makas giderek açÕlmÕútÕr. Ekonomideki olumsuz geliúmeler bunlarla da sÕnÕrlÕ
kalmamÕú; enflasyon yükselirken üretim düúmüú, reel yatÕrÕmlar azalÕrken,
yatÕrÕmlarda dÕú ticarete konu olmayan sektörlere do÷ru bir kayma olmuú,
tüketim artmÕú, reel ücretler düúerken faizler yükselmiú, kamu açÕklarÕ artmÕú
ancak cari iúlemler dengesi fazla vermiútir. Kamu kesiminde mal ve hizmetlerin
fiyatlarÕnÕn maliyetlerinin altÕnda kalmasÕ kamu açÕklarÕnÕ arttÕrmÕú, bu durum
enflasyonu körüklemiú ve sonuçta TL'den kaçÕú baúlamÕútÕr. 1980’lerin
sonlarÕna do÷ru Hazine de borçlanmada sÕkÕntÕya düúmüú ve hatta kÕsa vadeli
avans sÕnÕrlarÕnÕ bile zorlamaya baúlamÕútÕr. Nakit sÕkÕntÕsÕna düúen Hazine
daha da ileri giderek vadesi gelen iç borçlarÕn anaparalarÕnÕ TCMB’ye
ödettirmeye baúlamÕútÕr. O dönemde pek rastlanmayan bu durum limitlerin
üzerine çÕkÕldÕ÷ÕnÕ ifade eden bir kavram olan “KÕrmÕzÕ Bakiye” tartÕúmalarÕnÕ
gündeme getirmiútir (E÷ilmez, 2004). Bunun üzerine Mart 1989’da Hazine ve
3

4

Mart 2012 itibariyle BaúbakanlÕk TanÕtma Fonu, BaúbakanlÕk Sosyal YardÕmlaúma
ve DayanÕúma Fonu, Özelleútirme Fonu ve Savunma Sanayini Destekleme Fonu olmak üzere
dört fon aktif durumdadÕr.
Konuya bu açÕdan bakÕldÕ÷Õnda Arz Yönlü øktisat’Õn Türkiye için do÷rulanmadÕ÷Õ
söylenebilir.
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TCMB iúbirli÷i içine girerek bu bakiyenin Hazine tarafÕndan piyasada
borçlanma yoluyla kapatÕlmasÕnÕ sa÷lamÕúlardÕr.
Bir bakÕma 1988 yÕlÕ, ekonominin yeniden darbo÷aza girdi÷i dönemin
baúlangÕcÕ olmuútur. Enflasyon ciddi artÕú göstermiú (%68), iç ve dÕú borçlar
artmÕú, DÕú Borçlanma/GSMH oranÕ %60’a ulaúmÕútÕr (Yay, 2002). Tüm bu
olumsuz geliúmeler üzerine dönemin hükümeti tarafÕndan 4 Ocak 1988’de bir
dizi tedbirler alÕnmÕú ve bu çerçevede mevduat faizleri yeniden serbest
bÕrakÕlmÕú; zorunlu karúÕlÕk oranÕ ile disponibilite oranÕ arttÕrÕlmÕútÕr. Yine alÕnan
tedbirler çerçevesinde ihracat dövizlerinin bankalara 6 ay içinde satÕlmasÕ
zorunlu hale getirilmiú, ihracatta vergi iadesi arttÕrÕlmÕú ve ithalat teminat oranÕ
da yükseltilmiútir. AlÕnan tedbirler bunlarla da sÕnÕrlÕ kalmamÕú; ekonomideki
olumsuz gidiúata engel olmak için 1988 yÕlÕnÕn sonunda hem KøT ürünlerine
önemli ölçüde zam yapÕlmÕú, hem de kamu harcamalarÕ kÕsÕlmÕútÕr. Böylelikle
iç talebin dizginlenmesi, ihracatÕn arttÕrÕlmasÕ hedeflenmiútir. Ancak bir
yandan faizlerin yükselmesi, di÷er yandan kamu yatÕrÕmlarÕnÕn kÕsÕlmasÕ, özel
kesim yatÕrÕm ve üretimini de olumsuz yönde etkilemiútir. Finansal piyasalar
bu ortamdan olumsuz olarak etkilenmiú, döviz talebi artmÕú ve TL'den kaçÕú
yeniden baú göstermiútir. Böyle bir ortamda faizler daha da yükselmiútir.
TL'nin aúÕrÕ de÷erlenmesi, liberalleúen sermaye hareketleri sonucunda
ülkeye kÕsa vadeli sermaye giriúini hÕzlandÕrmÕútÕr.
Türkiye’de 1990 yÕlÕ baúÕnda sermaye hareketlerinin serbestleúmesi ile
artÕú gösteren dÕú açÕklar, kÕsa vadeli sermaye giriúleriyle finanse edilmeye
baúlanmÕútÕr. Esnek-dalgalÕ kur sistemine ra÷men aúÕrÕ de÷erli TL ve yüksek
faiz ortamÕnda dÕú açÕklar çok daha yüksek rakamlara ulaúmÕútÕr. DolayÕsÕyla
Türkiye, cari açÕk sorununu özellikle 1990 sonrasÕ daha fazla hissetmeye
baúlamÕútÕr. Öyle ki Türkiye’de bu istikrarsÕz büyüme döneminde (19912001) hÕzla artan ithalat, hem açÕk, hem de üretim ve ihracat artÕúÕna
dayanmayan istikrarsÕz büyüme nedeniyle krizlere yol açmÕútÕr.
Ancak bütçe açÕklarÕ ve borç yükünün büyüklü÷ü dikkate alÕndÕ÷Õnda
enflasyonist finansman kaçÕnÕlmaz olmuútur. Böyle bir ortamda parasal
hedefler belirlemek ve para arzÕnÕ kÕsÕtlayÕcÕ politikalar uygulamak oldukça
zorlaúmÕútÕr. Bunun üzerine, para arzÕndan daha ziyade para talebi ön plana
çÕkarÕlmÕú ve bu do÷rultuda faiz oranlarÕ serbest bÕrakÕlmÕútÕr. Faizlerin
serbest bÕrakÕlmasÕnÕn amacÕ, bir taraftan tasarruflarÕ arttÕrmak suretiyle
yatÕrÕmlar için kaynak yaratmak iken; di÷er taraftan da, enflasyon oranÕnÕ
düúürmek olmuútur (ùen vd., 2007).
KÕsaca, 1980-1989 serbestleúme ve yapÕsal dönüúüm döneminde, iç
ve dÕú borçlanmaya a÷ÕrlÕk verilmiú, kamu açÕklarÕnÕn kÕsa vadeli sermaye
giriúi ile finansmanÕnÕ kolaylaútÕrmak için 1983 yÕlÕnda baúlatÕlan sermaye
hareketlerinin serbestleútirilmesine yönelik çalÕúmalar 1989 yÕlÕnda 32
sayÕlÕ Karar ile tamamlanmÕútÕr. Söz konusu dönemde, kamu harcamalarÕ
hÕzla artarken vergi gelirleri buna eúlik edememiú, bütçe açÕklarÕ hÕzla
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artmÕútÕr. Bu dönemde, vergi gelirlerinin harcamalarÕn gerisinde
kalmasÕnÕn yanÕ sÕra, düúük vergi kapasitesi, düúük vergi gayreti gibi
yapÕsal nedenlerin dÕúÕnda, yüksek enflasyonun vergi gelirlerinin reel
de÷erini aúÕndÕrmasÕ ve politik bir tercih olarak vergilerin üzerine
gidilmemesi de bütçedeki dengesizliklerde etkili olmuútur (ùen vd., 2007).
II. 1990-1998 Dönemi: Finansal Liberalizasyon Sürecinde Maliye
PolitikasÕ
1980’lerin sonlarÕna do÷ru yaklaúÕldÕ÷Õnda uygulamaya konulan “döviz kuru
artÕúÕnÕ düúük tutmak yoluyla enflasyonu düúürme politikasÕ”, 1989 yÕlÕnda
sermaye hareketlerinin serbestleúmesiyle hÕz kazanmÕútÕr (Do÷an, 1999). 1983
yÕlÕnda baúlatÕlan sermaye hareketlerinin serbestleúme süreci, 1989 yÕlÕ
A÷ustos ayÕnda 32 sayÕlÕ karar ile tamamlanmÕútÕr. Sermaye hareketlerinin
serbest bÕrakÕlmasÕ, bütçe açÕklarÕnÕn finansmanÕnda kÕsa vadeli sermayenin
kullanÕlmasÕnÕ olanaklÕ hale getirmiútir.
Özellikle 1984-1990 döneminde dÕú borç geri ödemeleri yo÷unlaúmÕútÕr.
DÕú borç ödemeleri genelde iç borçlanma ile finanse edilmek zorunda
kalÕnmÕútÕr. Bu da faiz oranlarÕnÕn daha da yükselmesine zemin hazÕrlamÕútÕr.
Faiz oranlarÕnÕn yükselmesi sonucu kÕsa vadeli sermaye hareketleri
hÕzlanmÕú ve nihayet 1990 yÕlÕnda zirveye ulaúmÕútÕr. Söz konusu kÕsa vadeli
sermaye giriúi, ithalatÕn finansmanÕ ve aynÕ zamanda bütçe açÕklarÕnÕn
finansmanÕnda kullanÕlmÕútÕr. TL’nin reel olarak de÷er kazanmasÕ ve iç
talebin artmasÕ, ihracatçÕlarÕ iç piyasa için üretim yapmaya teúvik etmiú ve
bunun sonucunda da ihracat azalmÕútÕr.
Ancak, kÕsa vadeli sermaye giriúlerindeki artÕú, TL’nin aúÕrÕ de÷erlenmesi
sonucunu yaratmÕútÕr. Bu da, bilinçli olarak de÷eri düúük tutulan TL’nin ve düúük
ücret politikasÕnÕn sa÷ladÕ÷Õ rekabet avantajÕ ile ihracata dayalÕ büyümeyi
olumsuz yönde etkilemiútir. Bunun üzerine 1988 yÕlÕndan itibaren ücret
artÕúlarÕnÕn enflasyon artÕúÕndan düúük tutulmasÕ politikasÕndan vazgeçilmiú;
yüksek ücrete ve aúÕrÕ de÷erlenmiú TL’ye dayalÕ sermaye birikim modeli5
benimsenmiútir (Kazgan, 1995). Bu yeni birikim modeli için daha önce baskÕ
altÕna alÕnan ücretlerde, hem iç talebi canlandÕrmak hem de sosyal tepkileri
önlemek için yüksek ücret politikasÕ uygulamalarÕna baúlanmÕútÕr. Bu uygulama
sonucunda iç talep ve ithalatta patlama yaúanmÕútÕr. 1989 yÕlÕnda sermaye
hareketlerinin serbest bÕrakÕlmasÕyla birlikte TL reel olarak de÷er kazanmaya
baúlamÕú, kur de÷erli tutuldu÷undan, kÕsa vadeli sermaye hareketlerini yurtiçine
çekebilmek için faiz oranlarÕ yüksek tutulmak zorunda kalÕnmÕútÕr.

5

Sermaye birikimi, en genel tanÕmÕyla bir üretim biriminin belli bir dönemdeki mal ve
hizmet üretme kapasitesi olarak tanÕmlanmaktadÕr. Sermaye birikimi ile ilgili ayrÕntÕlÕ
bilgi için Bkz.SaygÕlÕ vd., (2002).
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Bir taraftan sermaye hareketlerinde yapÕlan serbestleúme, di÷er taraftan
yüksek ücret politikasÕ ekonomide iç ve dÕú dengeyi olumsuz yönde
etkilemiútir. 1991 yÕlÕnda baú gösteren Körfez Krizi durumu daha da
kötüleútirmiú; üretim, yatÕrÕm ve fiyat beklentileri üzerinde olumsuz etkiler
yaratmÕútÕr. Krizin savaúa dönüúmesi Ortado÷u pazarÕnÕn daralmasÕna, turizm
faaliyetlerinin gerilemesine ve uluslararasÕ sermaye hareketlerinin
yavaúlamasÕna neden olmuútur. 1991 yÕlÕ sonunda erken seçime gitme
kararÕnÕn alÕnmasÕ ile birlikte uygulanan geniúletici maliye politikasÕ, 1991
yÕlÕnÕn ikinci yarÕsÕndan itibaren 6 ay süren kÕsa süreli bir canlanma yaratmÕútÕr.
Ancak bu politika ekonomideki olumsuz gidiúatÕ durdurmada yeterli olmamÕútÕr.
Öte yandan TL’nin reel olarak de÷erlenmesiyle birlikte, bankalar ve firmalar
dÕú borçlanmaya hÕz verme e÷ilimine girmiúlerdir. TL’nin yabancÕ paralar
karúÕsÕnda reel olarak de÷er kazanmasÕyla birlikte sürekli artan bütçe açÕklarÕ,
1989 yÕlÕndan itibaren reel iúgücü maliyetinde verimlili÷in üzerindeki artÕúlar,
1989-1993 döneminde yüksek kronik enflasyonla birlikte, dÕú açÕ÷Õn giderek
arttÕ÷Õ bir ortam oluúturmuútur (Do÷an, 1999).
Dönemin hükümeti, tüm bu olumsuz geliúmelerin üstesinden gelmek için
kÕsa vadeli sermayeyi cezbedici tedbirlere yönelmiútir. TL’nin konvertibl olmasÕnÕ
ve mali piyasalarÕn serbestleútirilmesini gerekli kÕlan bu yolla, “ihracata dayalÕ
büyüme”den sermaye ithali aracÕlÕ÷Õ ile “ithalata yönelik büyüme”ye geçiú bu
dönemde söz konusu olmuútur (Kazgan, 1995).
Enflasyon tehdidi nedeniyle bütçe açÕklarÕnÕn finansmanÕnda a÷ÕrlÕk 1984
yÕlÕndan baúlayarak yavaú yavaú TCMB kaynaklarÕndan iç ve dÕú borçlanmaya
do÷ru kaydÕrÕlmÕútÕr (ùen vd., 2007). Ancak burada hemen ifade edelim ki,
sürekli artan bütçe açÕklarÕ karúÕsÕnda Hazine, TCMB’den sa÷ladÕ÷Õ kÕsa vadeli
avans olana÷Õndan da kolay kolay vazgeçememiútir. Hazine’nin kullandÕ÷Õ kÕsa
vadeli avans miktarÕ da, artarak devam etmiútir. Bunun yanÕnda genelde özel
kesime, özelde de bankalara dÕú borçlanma yolu da açÕlmÕútÕr. Bir bakÕma
bankalar üzerinden iç borca dönüútürülen özel kesim dÕú borçlarÕ, büyük ölçüde
kamu iç borçlanma kâ÷ÕtlarÕ aracÕlÕ÷Õ ile Hazine tarafÕndan fon temininde
kullanÕlmÕú ve bütçe açÕklarÕ finanse edilmiútir. Bunun süreklili÷i için de faizlerin
yüksek tutulmasÕ kaçÕnÕlmaz olmuútur. Sonuç olarak hem kamu ve özel kesimin
borç yükü artmaya baúlamÕú, hem de borçlarÕn vade yapÕsÕ kÕsalmÕútÕr. Tüm bu
geliúmeler, Türkiye ekonomisini finansal açÕdan da dÕúa ba÷ÕmlÕ hale getirdi÷i
gibi, bankalarÕn açÕk pozisyonlarÕnÕn büyümesine ve dolayÕsÕyla 1994 krizine
zemin hazÕrlamÕútÕr (Özatay, 2011).
Kamu açÕklarÕnÕn giderek artmasÕndan kaynaklanan aúÕrÕ iç ve dÕú
borçlanma, giderek bir kÕsÕr döngü haline dönüúmüú, borcun borçla finansmanÕ
noktasÕna kadar uzanmÕútÕr. Kamu kesiminin aúÕrÕ kaynak talebi, kamu iç
borçlanma kâ÷ÕtlarÕnÕn ihracÕnÕ arttÕrmÕú bu da para ve sermaye piyasalarÕnÕn
yeterince geliúmemiú olmasÕnÕn da etkisiyle zaten yüksek olan faizlerin daha da
yükselmesine neden olmuútur. Faiz oranlarÕndaki aúÕrÕ yükselme, reel faizin
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yüksek olmasÕna ve kÕsa vadeli sermaye giriúinin daha da fazlalaúmasÕna ortam
hazÕrlamÕútÕr. Söz konusu sermaye giriúleri aynÕ zamanda döviz kurlarÕ üzerinde
bir baskÕ oluúturmuútur. Bu baskÕ neticesinde kur artÕú hÕzÕ ile faiz arasÕndaki
marj artmÕú ve sermaye giriúinin daha cazip hale gelmesiyle kendi kendini
besleyerek büyüyen bir süreç ortaya çÕkmÕútÕr: Yüksek faiz-düúük kur sarmalÕ.
Bu durum bankacÕlÕk sektörünün varlÕklarÕyla yükümlükleri arasÕnda ortaya çÕkan
para birimi uyuúmazlÕ÷ÕnÕn, baúka bir ifadeyle açÕk pozisyonlarÕnÕn ve dolayÕsÕyla
kur riskinin artmasÕna yol açmÕútÕr.
1993 yÕlÕnda KøT açÕklarÕ, altyapÕ yatÕrÕmlarÕ, ücret ve maaúlardaki hÕzlÕ
artÕúlar, Körfez SavaúÕ ve terörle mücadele gibi iç ve dÕú ekonomik ve siyasî
nedenlerle artan ve faizler üzerinde büyük baskÕ yaratan kamu açÕklarÕnÕn
finansman maliyeti düúürülmek istenmiútir. Bu amaçla, borçlanma miktarÕna
sÕnÕrlamalar getirilerek faiz oranlarÕ düúürülmeye baúlanmÕú ancak yüksek
enflasyon, yüksek cari iúlemler açÕ÷Õ ve bütçe açÕklarÕ gibi iç ve dÕú
dengesizliklerden dolayÕ TL’ye güven azalmÕú ve sonuçta TL’yi elde tutmanÕn
çekicili÷i kalmamÕútÕr. DÕú kaynak bulmakta zorlanan Hazine, iç piyasadan da
borçlanmayÕ azaltma yoluna gidince, zorunlu olarak TCMB kaynaklarÕnÕ yo÷un
olarak kullanmaya baúlamÕútÕr (Bahçeci, 1997). Yine 1993 yÕlÕnda çÕkarÕlan iki
yasayla Hazine’nin TCMB’den kullanabilece÷i avans miktarÕ artÕrÕlmÕútÕr. Faiz
oranlarÕnÕ düúürme hedefi gere÷i TCMB interbank faiz oranlarÕnÕ
yükseltmemiútir. Piyasadaki likidite fazlasÕ, devalüasyon beklentisiyle 1994
yÕlÕnÕn baúlarÕnda dövize yönelmiútir. Kurlar hÕzlanmaya baúlamÕú ve 1994 yÕlÕ
baúÕnda resmi kur ile serbest kur arasÕndaki fark aúÕrÕ derecede artmÕútÕr.
Özetle, Türkiye ekonomisi, 1994 yÕlÕna tarihinin en büyük ikiz açÕ÷Õ ile
girmiútir. 1990 yÕlÕnda bütçe açÕ÷ÕnÕn ve cari açÕ÷Õn gayri safi yurtiçi hâsÕlaya
oranlarÕ sÕrasÕyla %3 ve %1,3 olarak gerçekleúirken, 1994 yÕlÕnda daha da
yükselmiú ve sÕrasÕyla %3,9 ve %2,5’e ulaúmÕútÕr (Tunçsiper & Sürekçi, 2011).
Yüksek cari açÕk iktisadi birimlerde devalüasyon beklentisini artÕrmÕú, bu
durum ekonomide döviz talebini daha da yükseltmiútir. Bu geliúmeler üzerine,
TL yaklaúÕk %14 oranÕnda devalüe edilmiútir. Bu devalüasyonu, 1 ve 17 Mart
tarihlerindeki iki devalüasyon izlemiútir. TL’nin yabancÕ paralar karúÕsÕndaki
de÷er kaybÕ Nisan ayÕna kadar sürmüútür. Yerli paranÕn yabancÕ paralar
karúÕsÕndaki de÷er kaybÕnÕn hÕzlanmasÕ sonucu kur-faiz makasÕ daralmÕú, açÕk
pozisyonlarÕnÕ kapatma yarÕúÕnda olan bankalarÕn da dövize hücum etmeleri
sonucu TCMB rezervleri hÕzla erimeye baúlamÕútÕr (Gülo÷lu & Altuno÷lu,
2002).
Bütün bu geliúmelere bir de Ocak 1994’de önde gelen uluslararasÕ rating
kuruluúlarÕ Moodys ile Standart and Poors’un, Türkiye’nin kredi notunu
düúürmesi ve üç bankanÕn kapatÕlmasÕ eklenince ekonomi büsbütün krize
sürüklenmiútir6. BankacÕlÕk kesiminde ve ekonominin genelinde istikrarsÕzlÕ÷a
6

Burada Türkiye’de 1994 Krizi’nin ortaya çÕkmasÕnda, 24 Ocak 1980 KararlarÕ’nÕn iç finansal
piyasalara dönük serbestleútirme uygulamalarÕnÕn da etkisinin oldu÷unu belirtmekte fayda
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yol açan döviz açÕk pozisyonlarÕnÕn daha fazla artmamasÕ için bazÕ önlemlerin
alÕnmasÕ kaçÕnÕlmaz hale gelmiútir. Bu amaçla 5 Nisan KararlarÕ
çerçevesinde bazÕ önlemler alÕnmÕútÕr.
A. 5 Nisan 1994 KararlarÕ
1988 yÕlÕndan itibaren sermayenin serbest dolaúÕmÕna ba÷lÕ olarak ülkeye
giren kÕsa vadeli sermaye giriúinin yarattÕ÷Õ geçici rahatlÕk, ithalat ve tüketimde
artÕúa neden olmuútur. Reel iúgücü maliyetlerindeki artÕú ve kamu finansman
açÕklarÕ bu tabloya eklenince özellikle 1993 yÕlÕnda finans sektöründe baúlayan
sÕkÕntÕlar, reel ekonomiye sÕçramÕútÕr7. Kamu kesimi açÕklarÕndaki artÕú, yüksek
enflasyon, yanlÕú borçlanma politikasÕ ile birleúince, reel faizler yükselmiú ve
cari iúlemler açÕ÷Õnda ciddi artÕú úeklinde kendini gösteren sorunlar
makroekonomik dengeleri tümüyle bozmuútur.
Bu geliúmeler sonucunda, faiz dÕúÕ açÕ÷Õn geniúlemesi, reel iúgücü
maliyetinde artÕú, reel kurda fazla de÷erlenme (yerli paranÕn yabancÕ paralar
karúÕsÕnda de÷erinin artmasÕ, di÷er bir deyiúle dövizin ucuzlamasÕ), kÕsa vadeli
dÕú yükümlülüklerin hÕzla büyümesi, özellikle 1993 yÕlÕnda cari açÕkta patlama,
finansal kriz için yeterli koúullarÕ yaratmÕútÕr. Toplam dÕú borç stoku 1989 yÕlÕnda
yaklaúÕk 42 milyar dolardan 1993 yÕlÕnda 67 milyar dolara yükselmiútir. AynÕ
dönemde, kÕsa vadeli dÕú borç stoku 6 milyar dolardan 18,5 milyar dolar
düzeyine gelmiú, ancak TCMB brüt döviz rezervi 1992-1993 yÕllarÕnda 6 milyar
dolar seviyelerinde kaldÕ÷Õ için mali yatÕrÕmcÕlara yeterli bir güvence
oluúturmamÕútÕr. Kredi notunun düúürülmesi ve Hazine ihalelerinin iptali gibi
olaylarla bozulan güven ortamÕnda tetiklenen kriz sonucu, 1993 yÕlÕnda 9 milyar
dolara ulaúan net sermaye giriúi 1994 yÕlÕnda 4,2 milyar dolar düzeyinde net
sermaye çÕkÕúÕna dönüúmüútür (DPT, 1997).
Makroekonomik dengelerde görülen tüm bu bozulmalar 1994 yÕlÕna
gelindi÷inde daha da netleúerek Türkiye ekonomisini sürdürülemez bir noktaya
taúÕmÕútÕr. Hiperenflasyon ve durgunlu÷un birlikte yaúandÕ÷Õ bir konjonktüre

7

vardÕr. Söz konusu kriz döneminde, özel bankacÕlÕk sektöründe, reel ekonomi tarafÕndan
sa÷lÕklÕ bir sermaye alt yapÕsÕ ile desteklenmeyen hÕzlÕ bir geliúme yaúanmÕútÕr. 1980-1989
arasÕnda 8’i yabancÕ olmak üzere 19 ticari banka [Adabank, Bank Kapital, Bank Mellat, Bank
Europa, Birleúik Türk Körfez BankasÕ, BNP-Ak-Dresdner Bank, Chemical Bank, Deutzche
Bank, Fiba Bank, Finansbank, Interbank, JP Morgan Chase Bank, Koçbank, Marmarabank,
Midland Bank, Tekfenbank, Tekstil BankasÕ, Türkiye Emlak BankasÕ, TYT Bank] açÕlmÕútÕr.
Finansal serbestleútirme nedeniyle yükselen kredi faiz oranlarÕ, geri dönmeyen krediler
sorununu yaratÕrken, döviz cinsinden ve kÕsa vadeli borçlanÕp TL cinsinden uzun vadeli krediler
veren bankalarÕn “açÕk pozisyonlarÕ” ve para ve vade uyuúmazlÕklarÕ a÷ÕrlaúmÕútÕr. 1994
krizinde bankalar iflasa sürüklendi÷inde, bankalardan kaçÕúÕ durdurmak için mevduatlara %100
güvence getirilmiútir. Buna ra÷men 1994 krizinde üç banka -Marmara Bank, TYT Bank,
Impexbank- iflasa sürüklenmiútir (Erdem, 2010).
Krizin finansal kesim kaynaklÕ ve enflasyonun maliyet kökenli olmasÕ sonucu artan maliyetler,
satÕúlarÕ düúürerek bazÕ sektörleri durma noktasÕna getirmiútir. Sektörel büyüme oranÕndaki
düúüúler sonucu, GSMH’nin gerilemesi ve ekonomik durgunluk içinde yaúanan yüksek
enflasyon ekonomide “stagflasyonist” döneme girildi÷inin sinyallerini vermiútir.
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ekonomiyi sokmamak, enflasyonu düúürmek, TL’ye istikrar kazandÕrmak,
ekonomik ve sosyal kalkÕnmayÕ sosyal dengeleri de gözeten bir temel
oluúturarak istikrarÕ sürekli kÕlacak yapÕsal reformlarÕ gerçekleútirmek gibi
amaçlarla, 5 Nisan 1994 tarihinde ondört aylÕk bir ekonomik önlemler paketi
uygulamaya konulmuútur.
B. 5 Nisan 1994 KararlarÕ’nÕn AmaçlarÕ
5 Nisan KararlarÕ, ilke olarak, kamu maliyesinin disipline edilerek kamu
açÕklarÕnÕn kontrol altÕna alÕnmasÕ etrafÕnda dönen bir önlemler paketi olarak
ortaya çÕkmÕútÕr. Bu do÷rultuda, yüksek oranda KøT zamlarÕ, tarÕmsal destekleme
alÕmlarÕnÕn daraltÕlmasÕ, ücret artÕúlarÕnÕn sÕnÕrlandÕrÕlmasÕ, bazÕ vergilerde oran
artÕúlarÕ, özelleútirme programÕnÕn hÕzlandÕrÕlmasÕ ve kayÕt dÕúÕ ekonomiyi kayÕtlÕ
hale getirecek önlemlerin alÕnmasÕ gibi bir dizi sert tedbir ivedilikle uygulamaya
konulmuútur. Söz konusu kararlar do÷rultusunda, gelir ve kurumlar vergisi
mükelleflerinin 1994 yÕlÕnda beyan ettikleri matrahlar üzerinden ek bir vergi
alÕnmasÕ, bir defaya mahsus olmak üzere; net aktif ve eúde÷er matrah ile birden
fazla konutu olanlardan düúük oranlÕ bir vergi alÕnmasÕ gibi tedbirler uygulama
koyulmuútur (Ataç, 2002). Böylelikle de enflasyonu düúürerek ekonominin hÕzla
istikrara kavuúturulmasÕ ve ekonomide istikrarÕ sürekli kÕlacak yapÕsal reformlarÕn
gerçekleútirilmesi hedeflenmiútir.
5 Nisan 1994 KararlarÕ’nÕn amaçlarÕ aúa÷Õdaki gibi sÕralanabilir (DPT,
1994):
x Ek vergi alÕnarak kamu gelirlerinin arttÕrÕlmasÕ ve ücret artÕúlarÕnÕn
enflasyonun altÕnda tutulmasÕ da dahil olmak üzere çeúitli bütçe
kalemlerinde kÕsÕntÕya gidilerek kamu harcamalarÕnÕn kÕsÕlmasÕ ve
sonuçta da konsolide bütçe açÕ÷ÕnÕn ve kamu kesimi borçlanma
gere÷inin düúürülmesi,
x TL’nin dolar karúÕsÕnda de÷er kazanmasÕnÕn önlenmesi ve böylelikle
dÕú ticaret açÕklarÕnÕn kontrol altÕnda tutulmasÕ,
x Hazine borçlanmasÕnÕ çekici hale getirebilmek için baúlangÕçta
enflasyonun çok üstünde bir faizle kâ÷Õt satÕlmasÕ ve zaman içinde bu
faizin düúürülmesi,
x Enflasyonun hÕzla düúürülmesi, TL’ye istikrar kazandÕrÕlmasÕ, ihracat
artÕúÕnÕn hÕzlandÕrÕlmasÕ, ekonomik ve sosyal kalkÕnmanÕn
sa÷lanmasÕ, sosyal dengeleri de gözeten sürdürülebilir bir temelin
oluúturulmasÕ,
x Ekonominin hÕzla istikrara kavuúturulmasÕ ve istikrarÕ sürekli kÕlacak
yapÕsal reformlarÕn gerçekleútirilmesi,
x Gelirlerin, ekonominin rekabet gücünü dikkate alan ve verimli istihdamÕ
destekleyen bir yapÕda geliútirilmesi,
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x østikrarÕn kalÕcÕ olmasÕ, sürdürülebilir bir büyüme ortamÕna girilmesi,
kamunun ekonomideki rolünün yeniden tanÕmlanmasÕ ve bu çerçevede
yeniden örgütlenmesi8.
C. 5 Nisan 1994 KararlarÕ’nÕn SonuçlarÕ
YukarÕda sÕraladÕ÷ÕmÕz tedbirlerle, enflasyonu düúürerek ekonominin
hÕzla istikrara kavuúturulmasÕ ve istikrarÕ sürekli kÕlacak yapÕsal reformlarÕn
gerçekleútirilmesi hedeflenmiútir. AlÕnan önlemler neticesinde 1994 ve
1995 yÕllarÕnda bazÕ olumlu geliúmeler sa÷lanmÕútÕr. 1994 yÕlÕnda küçülme
gösteren GSMH, 1995 yÕlÕndan itibaren tekrar reel bazda büyüme trendine
girmiútir. Yine 1994 yÕlÕnda TÜFE bazÕnda %150’lere ulaúan enflasyon,
1995 yÕlÕndan itibaren düúmeye baúlamÕú ve program öncesi seviye olan
%80’ler seviyesine gerilemiútir (Turan, 2011). Yine, yapÕlan devalüasyon
neticesinde kÕsa bir zaman zarfÕnda ihracat artÕúÕna ithalat daralmasÕnÕn eúlik
etmesi sonucu dÕú ticaret açÕ÷Õ küçülmüútür. Kamu gelirlerini arttÕrÕcÕ, kamu
harcamalarÕnÕ azaltÕcÕ tedbirler sonucu kamu kesimi açÕklarÕ azalmÕútÕr.
Ne var ki, 5 Nisan 1994 KararlarÕ do÷rultusunda maliye politikasÕ önlemleri
tek baúÕna uygulanmÕú, piyasadaki aúÕrÕ likiditeyi sÕnÕrlandÕrmaya yönelik
herhangi bir tedbir alÕnmamÕútÕr. Üstelik Hazine, TCMB’den kÕsa vadeli avans
kullanmaya devam etmiútir. Para politikasÕndaki gevúeklik tüm bunlarla da
sÕnÕrlÕ kalmamÕú; TCMB de bankalara yönelik kredilerini artÕrmÕú, sonuçta
bankalar bu kredilerle kÕsa vadeli yüksek faizli hazine kâ÷ÕtlarÕnÕ alarak
hazineye borç vermiúlerdir. Böylece geçmiúte tek baúÕna uygulandÕ÷Õ için
sÕnÕrlÕ sonuç veren para politikasÕ terk edilerek onun yerine maliye politikasÕ
uygulamaya konulmuútur (E÷ilmez & Kumcu, 2004).
ProgramÕn uygulamaya girmesinden kÕsa bir süre sonra iç borçlanmada,
Hazine bonolarÕnÕn bir yandan sürelerinin uzatÕlmasÕna, di÷er yandan da
faizlerinin düúürülmesine çalÕúÕlmÕútÕr. Bu politika belli bir ölçüde amacÕna
ulaúmÕú, özellikle 1995 yÕlÕnda kÕsmî ve geçici de olsa baúarÕlÕ sonuçlar elde
edilmiútir. Söz konusu geliúmelerle birlikte ilgili dönemde iç ve dÕú borç stoku
hÕzlÕ bir artÕú e÷ilimi içine girmiútir. Kamu borç stokunda meydana gelen hÕzlÕ
artÕúlar 1990’larÕn sonlarÕna do÷ru yaúanan ekonomik krizlerin ortaya
çÕkmasÕnda ve derinleúmesinde belirleyici bir rol oynarken, a÷Õrlaúan borç
yükü de söz konusu krizlerle mücadelede hükümetlerin hareket alanÕnÕ
daraltan önemli bir unsur olmuútur.
1994 yÕlÕnda yaúanan krizin ardÕndan piyasalarda kÕsa dönemli istikrar
sa÷lanmasÕna ra÷men ekonomide belirsizli÷in sürmesi, negatif beklentilerin
8

Burada temel ilke, sübvansiyon da÷Õtan bir devlet yapÕsÕndan, ekonomide piyasa
mekanizmasÕnÕn tüm kurum ve kurullarÕyla iúlemesini sa÷layan ve sosyal dengeleri gözeten bir
devlet yapÕsÕna geçmek olmuútur (DPT, 1994).
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devam etmesi 5 Nisan KararlarÕ’nÕn arzulanan amaca ulaúmasÕnÕ
engellemiútir. 1995 yÕlÕnÕn son çeyre÷inde yaúanan siyasî ve ekonomik
belirsizlik dövize karúÕ olan talebi arttÕrmÕú ve enflasyonist beklentileri
kamçÕlamÕútÕr. øç talebin geniúlemesi ve TL’nin reel de÷er kazanmasÕ dÕú
ticaret dengesini olumsuz yönde etkilemiú, dÕú ticaret açÕ÷Õ önemli ölçüde
büyümüútür. Böyle bir tablo içerisinde Türkiye 1999 yÕlÕna önemli boyutta ikiz
açÕkla girmiútir. Bütçe AçÕ÷Õ/GSMH oranÕ %11,7’ye ulaúÕrken, Cari øúlemler
AçÕ÷Õ/GSMH oranÕ da %0,6 olmuútur (Tunçsiper & Sürekçi, 2011).
KÕsaca belirtmek gerekirse, 5 Nisan KararlarÕ’nda öngörülen hedeflerin
önemli bir kÕsmÕna ulaúÕlamazken, finans piyasasÕnda yaúanan sorunlarÕn
çözümüne yönelik tedbirlerin yetersiz oluúu ve borç yönetimine iliúkin yeni bir
düzenlemenin yapÕlmamÕú olmasÕ programÕn önemli eksikliklerini
oluúturmuútur. Programda yer alan özelleútirmelerin öngörülen takvime
uygun bir biçimde gerçekleútirilememesi, uygulamaya konulan yeni
vergilerden beklenilen ölçüde gelir sa÷lanamamasÕ, personel giderleri ve faiz
ödemelerinin yüksekli÷i nedeniyle kamu harcamalarÕnda kÕsÕntÕda süreklili÷in
sa÷lanamamasÕ, programÕn orta vadeli makro hedeflerinin bir bütünlük içinde
açÕklanmamÕú olmasÕ, finans piyasasÕna iliúkin çözümlerin ve borç
yönetimine iliúkin düzenlemelerin yapÕlmamÕú olmasÕ bu programÕnÕn
istenilen baúarÕyÕ sa÷lamasÕnÕ engellemiútir (Demir, 2009).
5 Nisan KararlarÕ do÷rultusunda, yüksek oranda KøT zamlarÕ, tarÕmsal
destekleme alÕmlarÕnÕn daraltÕlmasÕ, ücret artÕúlarÕnÕn sÕnÕrlandÕrÕlmasÕ, bazÕ
vergilerde oran artÕúlarÕ ve ek vergilerin getirilmesi, özelleútirme programÕnÕn
hÕzlandÕrÕlmasÕ, kayÕt dÕúÕ ekonomiyi kayÕtlÕ hale getirecek önlemlerin
alÕnmasÕ gibi uygulamaya konulan sÕkÕ maliye politikasÕ, özellikle 1995 yÕlÕnÕn
ikinci yarÕsÕndan itibaren yerini özellikle bütçe içerisinde personel giderleri ve
faiz ödemelerinin artmasÕna ba÷lÕ olarak ve bütçe açÕklarÕnÕn finansmanÕnda
TCMB kaynaklarÕ yerine tekrar iç ve dÕú borçlanmaya a÷ÕrlÕk verilerek
geniúletici maliye politikasÕna bÕrakmÕútÕr.
Türkiye ekonomisi, 1998 Asya ve Rusya krizlerinden de olumsuz
etkilenerek yeni bir daralma sürecine girmiútir. 1998 yÕlÕ sonrasÕnda yurtiçi
talepteki daralma, Rusya kaynaklÕ ihracat talebinin azalmasÕ, artan
güvensizlik ortamÕ nedeniyle kÕsa vadeli sermaye giriúinin düúmesi ve siyasal
belirsizlikler ülkeyi yeni bir kriz ortamÕna sokmuútur.
Özetle, 1990-1998 finansal liberalizasyon dönemi baúÕnda kamu borç
stokunun GSMH’ye oranÕ hÕzla artmÕútÕr. Kamu açÕklarÕ arttÕkça, söz konusu
açÕ÷Õn finansmanÕ sorunu da ortaya çÕkmÕútÕr. Bu durum da reel faizleri
yükseltmiútir. Bu geliúmelerin tipik göstergesi de faiz oranlarÕndaki artÕú ve
düúük oranlÕ faiz dÕúÕ fazladÕr.
Öte yandan, 5 Nisan KararlarÕ’nÕn kalÕcÕ bir baúarÕsÕ olamamÕú ve ulusal
ekonomi, 1998 Asya ve Rusya krizlerinden de olumsuz etkilenerek yeni bir
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daralma sürecine girmiútir. 1998 yÕlÕ sonrasÕnda yurtiçi talepteki daralma,
Rusya kaynaklÕ ihracat talebinin azalmasÕ, artan güvensizlik ortamÕ nedeniyle
kÕsa vadeli sermaye giriúinin düúmesi ve siyasal belirsizlikler ülkeyi yeni bir kriz
ortamÕna sokmuútur. 1994 yÕlÕ sonrasÕnda yapay tedbirlerle bastÕrÕlan
makroekonomik dengesizlikler yeniden belirmiú ve 1999 yÕlÕ sonunda, yaúanan
dÕúsal úoklarÕn ve 1990’lar boyunca sürdürülen politikalarÕn etkisiyle ülke
ekonomisinde “topyekûn reform” ihtiyacÕ kaçÕnÕlmaz olmuútur [Yeldan (1994),
Yeldan (2001), Yeldan (2003), Yentürk (2005)].
III. 1999-2001 Dönemi: økiz Krizler ve Maliye PolitikasÕ
A÷ustos 1999 depreminden sonra Türkiye’nin dÕú iliúkilerinde gözlenen
olumlu geliúmeler ve aday üyelik perspektifi, ekonomik yapÕlanmada yeni bir
sürecin baúlatÕlmasÕ için de uygun bir ortam oluúturmuútur.
1999 yÕlÕ sonlarÕna gelindi÷inde ekonomi yönetiminde Türkiye’nin; dÕú
açÕkla ilgili bir sorunu olmadÕ÷Õ ancak kronik enflasyon sürecini kÕramamÕú,
kamu iç borç sorunu a÷ÕrlaúmÕú ve bankacÕlÕk sektörü kÕrÕlganlaúmÕú bir ülke
konumunda oldu÷u, iç borç dinami÷inin ciddi bir bozulma e÷ilimine girmiú
oldu÷u ve bunu düzeltmek için sÕkÕ bir maliye politikasÕ izlemenin yeterli
olmayaca÷Õ kaygÕ ve düúüncesi hâkim olmaya baúlamÕútÕr. Bunun
üstesinden gelmek için de güçlü bir dÕú mali destek sa÷layarak kapsamlÕ bir
istikrar programÕnÕn uygulamaya konulmasÕnÕn gereklili÷i düúüncesi a÷ÕrlÕk
kazanmÕútÕr (Hazine, 1999).
Bunun üzerine, IMF ile 1998 yÕlÕ içinde yapÕlmÕú olan “YakÕn øzleme
ProgramÕ”, 1999 yÕlÕ sonunda üç yÕllÕk bir istikrar programÕna dönüútürülmüútür.
Böylece, Türkiye 2000’li yÕllara IMF’nin deste÷iyle uygulamaya konulan ve 36
aylÕk bir dönemi kapsayan “Döviz Kuru ÇÕpasÕna DayalÕ Enflasyonu Düúürme
ProgramÕ” baúlÕklÕ yeni bir istikrar paketi ile girmiútir. Burada temel amaç,
enflasyonla mücadeleyi sadece maliye ve para politikasÕna bÕrakmamak, bu
politikalarÕ enflasyonda oluúacak ataleti kÕracak baúka mekanizmalarla da
desteklemek olmuútur (Özatay, 2011).
IMF’ye sunulan AralÕk 1999 Niyet Mektubu ile somutlaúan 2000 yÕlÕ
enflasyonu düúürme programÕ, kamu sektörü birincil fazlasÕ, tutarlÕ gelirler
politikasÕ ve sÕkÕ döviz kuru taahhütleri ile yapÕsal reformlar olmak üzere üç
temel unsura dayandÕrÕlmÕútÕr (DPT, 2002).
Programda öncelikli unsur, enflasyonun temel nedeni olan kamu açÕklarÕ ve
buna dayalÕ olarak kamu kesimi borçlanma gere÷ini ortadan kaldÕrabilmek için
daha yüksek bir kamu sektörü temel fazlasÕnÕ gerçekleútirmek olmuútur. Bunun
için de daha az borçlanmaya gidilmesi ve böylece borç faiz yükünün
hafifletilmesi zorunlu görülmüútür. Gerekli finansmanÕn ise dÕú borçlanma ve
özelleútirmeden sa÷lanacak gelirlerle karúÕlanmasÕ hedeflenmiútir. ProgramÕn
di÷er bir önemli unsurunu ise yapÕsal reformlarÕn gerçekleútirilmesi
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oluúturmuútur. YapÕsal reformlar, enflasyonu düúürme ve istikrar programÕnÕn
sürekli ve kalÕcÕ çözümler getirebilmesi için alÕnan sosyal güvenlik reformu,
bankacÕlÕk sistemini güçlendirme ve düzenleme, kamu mali yönetiminde
úeffaflÕk, özelleútirme ve tarÕm reformu gibi bir dizi önlemi içermiútir. Reform
paketi IMF’ye sunulmuú ve böylece kamu maliyesini disiplin altÕna alarak
enflasyonu düúürmek hedeflenmiútir. AyrÕca program kapsamÕnda bankacÕlÕk
sisteminin güçlendirilmesini sa÷lamaya yönelik tedbirler alÕnmÕú ve bu ba÷lamda
BankacÕlÕk Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) oluúturulmasÕna
karar verilmiútir (DPT, 2002).
YukarÕda belirtildi÷i üzere “Enflasyonu Düúürme ProgramÕ” olarak
adlandÕrÕlan bu program, döviz kurunu nominal çÕpa olarak kullanan, para ve
kur politikasÕna çok sayÕda yapÕsal düzenleme getiren ve sÕkÕ maliye
politikasÕ ile destekleyen bir çerçeve oluúturmuútur. Kur çÕpasÕ ile beraber,
hedeflenen faizler üzerindeki döviz kuru riskini ortadan kaldÕrÕp, faiz
oranlarÕnda, kamu açÕklarÕnda ve enflasyonda önemli gerilemeler yaúanmasÕ
hedeflenmiútir. Programda 2000 yÕlÕ sonu için TEFE enflasyonu %20 ve
TÜFE enflasyonu %25 olarak hedeflenmiútir. 1 Dolar ve 0.77 Euro’dan
oluúan kur sepetinin TL karúÕsÕndaki de÷erindeki de÷iúim tarzÕ 1.5 yÕllÕk süre
için önceden ilan edilmiútir. Daha sonra belirli yöntemlerle bant sistemine
geçilece÷i ve son aúamada serbest dalgalÕ kur rejiminin yürürlü÷e
konulaca÷Õ açÕklanmÕútÕr. 2000 yÕlÕ için kur sepetindeki de÷iúim çizelgesi
TEFE enflasyonu yÕlsonu hedefi do÷rultusunda düzenlenmiú ve kümülatif
artÕúÕn %20 oranÕnda kalaca÷Õ taahhüt edilmiútir. TCMB’nin para tabanÕ için
düzenlenen yeni çerçevede, net iç varlÕklarÕn önceden ilan edilen bir bant
içinde hareket etmesi öngörülmüútür. Böylece, para tabanÕnÕn net dÕú
varlÕklardaki de÷iúimle belirlenmesi ilkesi, para kurulu benzeri bir yaklaúÕmla
kabul edilmiútir. Bu ba÷lamda, faiz politikasÕ özerkli÷inden vazgeçilmiú ve
faizlerin belirlenmesi, sermaye giriú çÕkÕúlarÕna ba÷lÕ olarak piyasalara
bÕrakÕlmÕútÕr (ùen & Demirhan, 2003).
Program uygulamaya konuldu÷u ilk 10 ay içerisinde iyi bir performans
göstermiú; kamu gelirleri artarken kamu harcamalarÕ gerilemiú ve iç
borçlanma faiz oranlarÕ hÕzlÕ bir düúüú trendine girmiútir. Ekonomide bu
geliúmeler sonucunda 2000 yÕlÕ itibariyle KKBG/GSMH oranÕ, ciddi ölçüde
gerilemiútir. Bu gerilemenin altÕnda özellikle ek vergi düzenlemelerine ba÷lÕ
olarak vergi gelirlerinin artmasÕ, faiz dÕúÕ harcamalarÕn kontrol altÕna
alÕnmasÕ, faiz oranlarÕnÕn düúmesi, dÕú borçlanma olanaklarÕnÕn artmasÕ,
2000 yÕlÕ ve sonrasÕnda özelleútirmeden elde edilen gelirlerin artmasÕ etkili
olmuútur.
Ancak programÕn uygulanmasÕ sürecinde, kurdaki artÕú ve dolayÕsÕyla
enflasyon hedeflenenin üzerinde gerçekleúmiútir. Bu da, dÕú ticaret dengesini
ve dolayÕsÕyla cari iúlemler dengesini olumsuz yönde etkilemiútir. Giderek
artan cari açÕklarÕn sürdürülebilmesi için dÕú kaynak giriúi ön plana çÕkmÕútÕr.
Ancak 2000 yÕlÕnda do÷rudan yatÕrÕm úeklindeki yabancÕ kaynak giriúinin
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yetersiz oluúu dÕú borçlanmayÕ gündeme getirmiútir. Krize giden yolda, dÕú
borç verenlerin hem ülkenin makroekonomik dengelerine, hem de
borçlanmaya aracÕlÕk eden bankalara iliúkin bakÕú açÕlarÕ da belirleyici
olmuútur (Uygur, 2001). Cari açÕkla birlikte, yÕlÕn ikinci yarÕsÕnda, özelleútirme
ve yapÕsal reformlara iliúkin gecikmeler iç ve dÕú piyasalarda tedirginli÷i
arttÕrmÕútÕr. Artan tedirginlik, sermaye giriúlerini dolayÕsÕyla likiditeyi olumsuz
etkileyip kÕsa vadeli faiz oranlarÕnÕn artmasÕna neden olmuútur.
Faiz oranlarÕndaki yükseliú portföylerinde yüksek miktarda devlet iç
borçlanma senedi tutan ve bunlarÕ kÕsa vadeli kaynaklarla fonlayan bazÕ
bankalarÕn mali yapÕlarÕnÕ bozmuú ve KasÕm 2000’den itibaren yavaú yavaú
mali piyasalara olan güven sarsÕlmaya baúlamÕútÕr. Güven kaybÕ ile beraber
dövize yönelik spekülatif hareketler baúlamÕú; bu güven kaybÕ, çok yüksek
faizle, önemli döviz rezervi kayÕplarÕyla ve 7,5 milyar dolar büyüklü÷ündeki IMF
kredisi ile atlatÕlmÕútÕr. Ancak ekonominin daha sonra olabilecek benzer bir
saldÕrÕya karúÕ savunma gücü büyük ölçüde zayÕflamÕútÕr.
KasÕm 2000 krizinden üç ay sonra, bu kez de 19 ùubat 2001’de dönemin
BaúbakanÕ ile CumhurbaúkanÕ arasÕnda baú gösteren siyasî kriz, dövize
ikinci bir spekülatif saldÕrÕyÕ baúlatmÕú, aradan geçen dört gün içinde
TCMB’nin rezerv kaybÕ 5 milyar dolarÕ aúmÕútÕr. KasÕm Krizi’nde dövize
saldÕrÕ yabancÕlarla sÕnÕrlÕ kalÕr iken, ùubat Krizi’nde yerlilerin de, özellikle
bankalarÕn dövize saldÕrdÕ÷Õ görülmüútür. Dövize yapÕlan saldÕrÕya dayanma
gücü kalmayÕnca, TCMB IMF’nin de önerisi ile 21 ùubat gecesi kurun
dalgalanmaya bÕrakÕldÕ÷ÕnÕ açÕklamak zorunda kalmÕútÕr.
2000 yÕlÕ dezenflasyon programÕnda enflasyonun programda
öngörüldü÷ü hÕzla düúmemesi sonucunda TL’nin beklenenin ötesinde reel
de÷er kazanmasÕ, iç talepte görünen hÕzlÕ canlanma, ham petrol do÷algaz
gibi enerji fiyatlarÕndaki artÕú ve euro-dolar paritesindeki geliúmeler cari
iúlemler açÕ÷ÕnÕ öngörülenin üzerine taúÕmÕútÕr. Bu geliúmelerin yanÕ sÕra
bankacÕlÕk sistemindeki zayÕflÕklar, bazÕ bankalarÕn aúÕrÕ risk almasÕ ve
programÕn para ve kur politikasÕndaki katÕlÕk 2000 yÕlÕ KasÕm ayÕnda likidite
krizine yol açmÕú ve hÕzlÕ bir sermaye çÕkÕúÕ yaúanmÕútÕr.
2000’li yÕllarÕn baúlarÕnda Türkiye’nin; dÕú açÕkla ilgili bir sorunu olmadÕ÷Õ
ancak kronik enflasyon sürecini kÕramamÕú, kamu iç borç sorunu a÷ÕrlaúmÕú
ve bankacÕlÕk sektörü kÕrÕlganlaúmÕú bir ülke konumunda oldu÷u tespit
edilmiútir (Hazine, 1999). øç borç dinami÷inin ciddi bir bozulma e÷ilimine
girmiú olmasÕ ve bunu düzeltmek için sÕkÕ bir maliye politikasÕ izlemenin
yeterli olmayaca÷Õ kaygÕsÕndan hareketle, güçlü bir dÕú mali destek
sa÷layarak kapsamlÕ bir istikrar programÕ uygulama düúüncesi ekonomi
yönetimince benimsenmiútir.
Ne var ki, Türkiye’nin AralÕk 1999’da IMF stand-by deste÷iyle üç yÕl süreli
(2000-2002) olarak uygulamaya koydu÷u enflasyonu düúürme programÕnÕn
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baúarÕsÕ uzun süre devam ettirilememiútir. 2000 yÕlÕnÕn ikinci yarÕsÕndan
itibaren özellikle özelleútirme ve yapÕsal reformlardaki gecikmeler iç ve dÕú
piyasalarda programÕn sürdürülebilirli÷i konusundaki kuúkularÕ arttÕrmÕútÕr.
Program, yapÕsal nitelikli düzenlemeleri gerçekleútirmede amaçlanan
hedeflere ulaúamamÕútÕr. Bununla beraber, programÕn dezenflasyon
sürecinde özellikle enflasyonist baskÕlarÕn kÕrÕlmasÕ açÕsÕndan baúarÕsÕz
oldu÷unu belirtmekte fayda vardÕr. Bu süreçte TCMB bir “Para Kurulu” gibi
çalÕúarak kamu açÕklarÕnÕ monetizasyona giderek karúÕlamÕú ve bu durum
enflasyonu sürekli olarak beslemiútir9. Net iç varlÕklar hedefi denetim altÕnda
tutulmuú, kamu bütçesinde faiz dÕúÕ denge yÕlsonu hedefini yakalamÕútÕr. Ne
var ki; bütün bu geliúmelere karúÕn Türkiye Ekonomisi tarihinin en büyük mali
krizleri (22 KasÕm 2000 ve 19 ùubat 2001 Krizleri) ile karúÕ karúÕya kalmÕútÕr.
2000 KasÕm ve 2001 ùubat krizlerinde; yabancÕ kaynak giriúinin azalmasÕ
ve kur çÕpasÕna dayalÕ sistemin likidite açÕsÕndan zayÕflamasÕ, faiz ve kur riskini
arttÕran önemli faktörler olarak ortaya çÕkmÕútÕr. DolayÕsÕyla Enflasyonla
Mücadele ProgramÕ; faiz oranlarÕ, enflasyon ve döviz kurlarÕndaki
dalgalanmayla birlikte ekonomide bir belirsizlik ortamÕ yaratmÕú ve ilerleyen
süreçte programÕn yürürlük esaslarÕ ortadan kalkmÕútÕr. ùubat 2001’de oluúan
mali ve finansal kriz ise kredi mekanizmasÕ aracÕlÕ÷Õyla reel kesime hÕzlÕ bir
úekilde yayÕlmÕútÕr (TCMB, 2002).
Öte yandan, özellikle Haziran 2000 sonrasÕnda yapÕsal reformlarda
gecikmeler gerek iç gerekse dÕú piyasalarda tedirginli÷i arttÕrmÕú ve sermaye
giriúlerini sermaye çÕkÕúlarÕna dönüútürmüú ve piyasada likidite sÕkÕúÕklÕ÷Õ
oluúmuútur. Çünkü uygulanan program çerçevesinde TCMB’nin likidite
yaratÕmÕ dÕú sermaye giriúlerine ba÷lÕ olarak gerçekleúmektedir. A÷ustos
2000’e gelindi÷inde de iç ve dÕú piyasalarda döviz kuruna dayalÕ enflasyonu
düúürme programÕnÕn sürdürülebilirli÷i konusunda kuúkular artmaya
baúlamÕú ve bu geliúmelere paralel olarak da kÕsa vadeli faiz oranlarÕ yükseliú
trendine girmiútir. YapÕsal reformlara yönelik çalÕúmalarÕn etkin biçimde
gerçekleútirilememesi IMF’nin Ekim 2000’de serbest bÕrakÕlmasÕ gereken
üçüncü kredi dilimini ertelemesine neden olmuútur. AyrÕca yükselen faiz
oranlarÕna ba÷lÕ olarak bankalarÕn mali pozisyonlarÕnda kötüleúme baú
göstermiútir. BankalarÕn mali durumlarÕnÕn bozulmasÕnda, özellikle yüksek
faizlerden toplanan kÕsa vadeli fonlar ve bankalarÕn büyük miktarda devlet iç
borçlanma senetleri alÕmÕna yönelmesi, dolayÕsÕyla bilançolarda vade
uyumsuzlu÷unun ortaya çÕkmasÕ etkili olmuútur (Erçel, 1999).
9

Para kurulu sistemi; ulusal para biriminin sabit kur üzerinden yabancÕ bir para ya da
paralar sepetine ba÷lanmasÕnÕ ifade eden bir sistemdir. Sistem, ülkenin sahip
oldu÷u döviz rezervleri karúÕlÕ÷Õ belirlenen sabit kur üzerinden ulusal para arz
edilece÷i taahhüdüne dayanmaktadÕr. Bu sistemde ulusal para arzÕ ülkenin sahip
oldu÷u döviz rezervlerine ba÷lÕ oldu÷u için hükümetlerin keyfî ve iradî olarak para
arzÕnÕ arttÕrma imkânlarÕ ortadan kalkmaktadÕr. Bu özellikten dolayÕ enflasyonla
mücadelede para kurulu sistemi en etkili yollardan birisidir. Para kurulu sistemi
konusunda ayrÕntÕlÕ bilgi için Bkz. ùen & Demirhan (2003), ùen (2003).
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Bütün bu geliúmelere ba÷lÕ olarak; bankalara olan güvenin azalmasÕ,
bankalarÕn likidite ihtiyacÕnÕ arttÕrmÕútÕr. Netice itibariyle kÕsa vadeli faizler 1722 KasÕm tarihleri arasÕnda %100’lerin üzerine çÕkmÕútÕr. Genel itibariyle
bankacÕlÕk sektöründe ortaya çÕkan sorunlar 22 KasÕm 2000’de likidite krizinin
patlak vermesiyle sonuçlanmÕútÕr. KasÕm 2000’den itibaren kendini iyiden iyiye
hissettiren likidite krizi, yaúanan siyasî geliúmelerin de etkisiyle ùubat 2001’de
daha da derinleúmiútir. Kamu bankalarÕnÕn görev zararlarÕ ile sosyal güvenlik
kurumlarÕnÕn hÕzla artan açÕklarÕ, ùubat 2001 Krizi’nin ortaya çÕkmasÕnda
önemli rol oynamÕútÕr.
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Tablo-2’den görüldü÷ü üzere, 2000-2010 yÕllarÕ arasÕnda GSYøH’nÕn yÕllÕk
artÕú oranÕ %5,5 olarak gerçekleúmiútir. 2006 yÕlÕndan sonra ise yaúanan
büyüme, hÕzlÕ olmasÕnÕn yanÕ sÕra önceki dönemlerden farklÕ olarak bazÕ
özellikler taúÕmaktadÕr. Birincisi, söz konusu büyüme oranÕnÕn, yurtiçi
piyasanÕn sundu÷u yüksek geri dönüú oranlarÕnÕn cazibesine kapÕlan yo÷un
bir yabancÕ sermaye akÕúÕna dayanmasÕdÕr. Türk mevduat piyasalarÕndaki
yüksek faiz oranlarÕ kÕsa vadeli mali sermayeyi çekmiú ve böylece göreli
yabancÕ döviz bollu÷u karúÕsÕnda TL’nin aúÕrÕ de÷erlenmesine sebep
olmuútur. Döviz maliyetlerinin ucuzlamasÕ sonucunda ise hem tüketim hem
de yatÕrÕm mallarÕnÕn ithalatÕnda bir artÕú gerçekleúmiútir.
økincisi, büyümenin istihdam yaratmaktan uzak olmasÕdÕr. Yüksek iúsizlik
ve düúük iúgücüne katÕlÕm oranlarÕ hÕzlÕ büyüme oranlarÕna eúlik etmiútir.
TÜøK 2011 yÕlÕ iú istatistikleri verilerine göre - bu bölümün ileriki kÕsÕmlarÕnda
da detaylÕ de÷inilece÷i gibi - iúsizlik oranlarÕ 2001 krizinden sonra %10’un
üzerine çÕkmÕú ve hÕzlÕ büyümeye ra÷men kriz öncesi düzeylerine
inememiútir. 2001 krizi sonrasÕ iúgücü piyasasÕyla ilgili en belirgin gözlem,
ekonominin istihdam yaratma kapasitesinin yavaúlÕ÷ÕdÕr. Sanayi ve
hizmetlerdeki hÕzlÕ büyüme performansÕna karúÕn istihdamdaki büyüme son
derece sÕnÕrlÕ kalmÕútÕr. Geliúmekte olan ço÷u ekonomide de geçerli olan bu
gözlem literatürde “istihdam yaratmayan büyüme10” olarak tanÕmlanmaktadÕr.
Türkiye’de bu sorun kendisini, 2002 yÕlÕ sonrasÕnda yaúanan hÕzlÕ büyüme
konjonktürüne ra÷men oluúan istihdam yaratma eksikli÷inde göstermiútir
(Yeldan, 2009).
KÕsaca, 1999-2001 ikiz krizler döneminde, enflasyonu düúürme programÕ
ile programÕn uygulamaya konuldu÷u ilk 10 ay içerisinde kamu gelirleri
artmÕú, kamu harcamalarÕ gerilemiútir. Söz konusu dönemde özellikle vergi
gelirlerinin artmasÕ ve faiz dÕúÕ harcamalarÕn kÕsÕlmasÕ ve 2000 yÕlÕ
sonrasÕnda özelleútirme gelirlerinin artmasÕ nedeniyle KKBG/GSMH oranÕ
azalmÕútÕr. Bu dönemde dikkat çeken bir geliúme de, 2002 yÕlÕ sonrasÕnda
yaúanan hÕzlÕ büyüme konjonktürüne ra÷men oluúan istihdam yaratma
eksikli÷idir. Öte yandan 2001 sonrasÕ dönem göz önüne alÕndÕ÷Õnda,
ödemeler dengesinin finansmanÕnda kullanÕlan kÕsa vadeli sermaye giriúinin,
dÕú borçlanmanÕn yapÕsÕnÕ oluúturdu÷u ve söz konusu durumun ödemeler
dengesini daha da kÕrÕlganlaútÕrdÕ÷Õ görülmektedir.
IV. 2002-2006 Dönemi: Güçlü Ekonomiye Geçiú ProgramÕ Sürecinde
Maliye PolitikasÕ
Türkiye, 2000 ve 2001 yÕllarÕnda yaúanan iki krizle, uygulamÕú oldu÷u kur
çÕpasÕna dayalÕ enflasyonu düúürme programÕnÕn uygulama süresi bitmeden
baúarÕsÕzlÕkla sonuçlanmasÕndan sonra IMF’nin öncülü÷ü ve denetiminde 14
Nisan ve 15 MayÕs 2001 tarihlerinde iki aúamada açÕklanan yeni bir istikrar
10

Bu konuda detaylÕ bilgi için Bkz. Yeldan (2009).

27

Türkiye Bankalar BirliÚi

programÕnÕ uygulamaya koymuútur. Önceleri, “Ulusal Program” daha sonra
da “Güçlü Ekonomiye Geçiú ProgramÕ (GEGP)” olarak tanÕmlanan programÕn
amaçlarÕ, “… güven bunalÕmÕ ve istikrarsÕzlÕ÷Õ süratle ortadan kaldÕrmak ve
bir daha geri dönülmeyecek úekilde kamu yönetiminin ve ekonominin
yeniden yapÕlandÕrÕlmasÕna yönelik altyapÕyÕ oluúturmak”, úeklinde
sÕralanmÕútÕr (Ay, 2007).
Tablo 3: Güçlü Ekonomiye Geçiú ProgramÕ’nÕn Çerçevesi
ProgramÕn
UnsurlarÕ

ProgramÕn
Hedefleri

YapÕsal
Yenilemeler

TCMB’nin
özerkli÷i ve
piyasa
ekonomisinin
düzenlenmesi

BankacÕlÕk Sistemi
ReformlarÕ

Sa÷lam
bankacÕlÕk
sistemi
rasyolarÕnÕn
oluúturulmasÕ

ProgramÕn
Uygulama
AraçlarÕ
TCMB Kanunu,
do÷al tekellere ve
a÷ endüstrilerine
yönelik
düzenleyici kurum
yasalarÕ

ProgramÕn
SonuçlarÕ
Telekomünikasyon,
Tütün, ùeker Üst
KurullarÕ’nÕn
oluúturulmasÕ

BankacÕlÕk
Kanunu

BDDK’nÕn
kurulmasÕ, TMSF’ye
iúlerlik
kazandÕrÕlmasÕ

Faiz ve Kambiyo
PolitikalarÕ

YatÕrÕmcÕlar için
orta vadeli
perspektif
sa÷lanmasÕ

Kur sistemleri

DalgalÕ kur
sistemine geçilmesi,
yönetimli
dalgalanma, örtülü
kur çÕpasÕnÕn
uygulanmasÕ

Ekonomik
Büyüme
Stratejileri

SÕkÕ maliye
politikasÕ, antienflasyonist
yaklaúÕm,
istikrarlÕ
ekonomik
büyüme

Yüksek oranlÕ Faiz
DÕúÕ Fazla, Cari
AçÕk/Milli Gelir
oranÕnÕn kontrolü
ve finansmanÕ

Düúük kur
politikasÕyla oluúan
cari açÕ÷Õn dÕú
borçlanma
rakamlarÕna
yansÕmasÕ

Kaynak: Taúar (2010).

GEGP, kamu maliyesi, gelirler politikasÕ, özelleútirme, bankacÕlÕk, para
politikasÕ ve acil yasal düzenlemeler baúlÕklarÕyla ifade edilmiútir. Program;
KasÕm 2000 ve ùubat 2001 krizlerinin mali piyasalarda, özellikle bankacÕlÕk
sisteminde yarattÕ÷Õ olumsuz geliúmeler dikkate alÕnarak; finansal sistemin
kontrol altÕna alÕnmasÕ, anti-enflasyonist ve istikrara yönelik hedefler için IMF
stand-by deste÷i ve yapÕsal reformlar úeklinde özetlenebilecek üç aúamalÕ bir
süreç olarak öngörülmüútür. ProgramÕn temel çerçevesi, Tablo-3’de
sunulmuútur.
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GEGP, yukarÕda sÕraladÕ÷ÕmÕz hedeflere ulaúabilmek için aúa÷Õda
belirtilen konularda düzenleme yapÕlmasÕnÕ ve tedbir alÕnmasÕnÕ öngörmüútür
(ùen vd., 2007):
x Görev zararlarÕnÕ kaldÕran Kararname ve Kanun, Borçlanma Kanunu,
KamulaútÕrma Kanunu, TCMB Kanunu gibi bir dizi yasal
düzenlemenin TBMM’den hÕzla geçirilmesi,
x Kamu maliyesindeki uyumun uzun vadeli sürdürülebilirli÷inin
sa÷lanmasÕ ve kamu maliyesinde harcamalarÕn disiplin altÕna
alÕnmasÕ,
x Bütçede faiz dÕúÕ fazlanÕn sa÷lanmasÕ ve borç stokunun azalmasÕna
yönelik bir maliye politikasÕnÕn benimsenmesi,
x Vergi kaçakçÕlÕ÷ÕnÕ önlemek ve vergi yükünün adil da÷ÕlÕmÕnÕ
sa÷lamak için vergi numarasÕ uygulamasÕna geçilmesi,
x Özelleútirmenin hÕzlandÕrÕlmasÕ,
x Mali kontrolün arttÕrÕlmasÕna yönelik olarak bütçe içi ve bütçe dÕúÕ
fonlar ile döner sermayeli iúletmelerin kapatÕlmasÕ.
Burada belirtilmesi gereken önemli bir husus, ödemeler dengesinin
finansmanÕnda kullanÕlan kÕsa vadeli sermayenin dÕú borçlanmada göreli
artÕúlara neden olmasÕdÕr. Türkiye’de cari iúlemler açÕ÷ÕnÕn sürekli
büyümesinin ve ödemeler dengesinin dÕú kÕrÕlganlÕ÷ÕnÕn bir di÷er nedeni, dÕú
borcun yapÕsÕyla ilgilidir. Özellikle 2001 sonrasÕ dönem göz önüne
alÕndÕ÷Õnda dÕú borçlanmaya dayalÕ cari iúlemler finansmanÕnÕn iki önemli
özelli÷i ortaya çÕkmaktadÕr. Bunlardan birincisi dÕú borç birikiminin ço÷unun
kÕsa vadeli olmasÕ, ikincisi ise cari iúlemler açÕ÷ÕnÕn a÷ÕrlÕklÕ olarak kamu
sektöründen çok, finans dÕúÕ özel sektörden karúÕlanmÕú olmasÕdÕr. Bu úartlar
altÕnda 14 Nisan 2001 tarihinde “Güçlü Ekonomiye Geçiú ProgramÕ”
açÕklanmÕútÕr. ùubat krizi ertesinde ve güçlü ekonomiye geçiú adÕ altÕnda
baúlatÕlan program da ana program ile uyumlu bir biçimde sadece üç temel
noktada farklÕlÕk göstermiútir. Bunlardan birincisi; enflasyon hedefinin
belirlenmemesi, ikincisi; enflasyon hedefinin belirlenmemesine ba÷lÕ olarak
döviz kurunun dalgalanmaya bÕrakÕlmasÕ olmuútur. Üçüncüsü ise kÕsa vadeli
avans uygulamasÕna iliúkin olarak TCMB Kanunu’nun 50 ve 51. maddelerinin
kaldÕrÕlmasÕ olmuútur.
GEGP çerçevesinde MayÕs 2001’de IMF ile yeni bir niyet mektubu
imzalanmÕútÕr. Ancak söz konusu program gerek iç gerekse dÕú siyasî
geliúmeler nedeniyle istenilen sonucu verememiútir. Bunun üzerine orta
vadeli güçlendirilmiú bir programÕn hayata geçirilmesi için Ocak 2002’de
IMF’ye yeni bir niyet mektubu sunulmuútur. 3 KasÕm 2002’de iú baúÕna gelen
yeni hükümet, söz konusu ekonomik programÕ daha da güçlendirerek, “Acil
Eylem PlanÕ” baúlÕ÷Õ altÕnda programÕn kapsamÕnÕ geniúletmiútir.
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AslÕnda GEGP’nin, 2001 YÕlÕ ProgramÕ’nÕn IMF ile Dünya BankasÕ
tarafÕndan yeniden düzenlenmiú úekli oldu÷u rahatlÕkla söylenebilir.
GEGP’nin temel amacÕ; kur rejiminin bÕrakÕlmasÕ nedeniyle ortaya çÕkan
güven bunalÕmÕ ve istikrarsÕzlÕ÷Õ süratle ortadan kaldÕrmak ve eúanlÕ olarak
yeniden yapÕlandÕrÕlmasÕna yönelik altyapÕ oluúturmaktÕr. Bu program;
bankacÕlÕk sektörüne iliúkin tedbirlerin hÕzlÕ bir úekilde alÕnarak mali
piyasalarda kÕrÕlganlÕ÷Õn azaltÕlmasÕnÕ, faiz oranlarÕnda ve döviz kurlarÕnda
istikrar sa÷lanmasÕnÕ, iktisadi etkinli÷i arttÕrÕcÕ yapÕsal reformlarÕn
gerçekleútirilmesini, artan borç yükünün azaltÕlmasÕnÕ ve enflasyonun
düúürülerek sürdürülebilir büyüme oranÕnÕn sa÷lanmasÕnÕ hedeflemiútir.
Program gere÷i alÕnan önlemler sonucu %6,5 olan Faiz DÕúÕ Fazla (FDF)
hedefi tutturulmuú, iç talep daralmÕú, cari iúlemler dengesi fazla vermiú,
GSMH %9,5 oranÕnda gerilemiútir. Ancak TL’nin de÷er kaybetmesi ve kamu
fiyat ayarlamalarÕnÕn etkisiyle enflasyon hÕzlanmÕú, TEFE %88,5’e TÜFE
%68,5’e yükselmiútir (Sönmez, 2011).
%6,5 oranÕnda FDF’nin, GEGP‘nin hedefi olarak kullanÕlmasÕnÕn temel
nedenleri aúa÷Õdaki gibi sÕralanabilir (Sönmez, 2011): i) Kamu borcunun
çevrilmesi amaçlandÕ÷Õ için FDF bütçeden yapÕlan faiz ödemelerinde
kullanÕlmakta dolayÕsÕyla yeniden borçlanÕlan tutar azaldÕ÷Õ için borç baskÕsÕ
hafiflemektedir. ii) FDF’nin elde edilmesi için faiz dÕúÕ bütçe harcamalarÕ
azaltÕlmaktadÕr. Sosyal harcamalar, kamu yatÕrÕmlarÕ ve maaú-ücret
ödemeleri kÕsÕtlanmakta, hatta bazÕ kalemler reel olarak küçültülmektedir. iii)
Hedeflenen FDF’ye ulaúÕlmasÕ uluslararasÕ finans çevrelerine güven
aúÕlamakta ve ülke ekonomisinin de÷erlili÷i yükselmektedir.
Türkiye ekonomisinde KasÕm 2000 ve ùubat 2001 krizlerinden sonra
sabit kur rejimi terk edilerek onun yerine dalgalÕ kur rejimi benimsenmiútir.
TCMB’nin bu dönemde uyguladÕ÷Õ para politikasÕnda nihai hedefi, enflasyon
hedeflemesi rejimine geçmek olmuútur. Nitekim TCMB, 2002 yÕlÕ baúÕnda
para politikasÕnÕn genel çerçevesine iliúkin yapmÕú oldu÷u duyuruda para
politikasÕnÕn nihaî hedefinin enflasyon hedeflemesi rejimine geçmek
oldu÷unu belirtmiú, fakat gerekli ön koúullar tamamlanmadan enflasyon
hedeflemesi rejimine geçilmesinin rejimin güvenilirli÷ini daha baúlamadan
sarsaca÷ÕnÕ ve bu nedenle enflasyon hedeflemesi rejimine geçiú için para
politikasÕnÕn etkinli÷ini kÕsÕtlayan unsurlarÕn zayÕflatÕlmasÕnÕn beklenece÷ini
belirtmiútir11 (TCMB, 2002).
11

Enflasyon hedeflemesine geçiú baúlÕca dört nedenden dolayÕ erken sayÕlmÕútÕr. Birincisi;
bankacÕlÕk sektöründeki operasyon devam ediyordu. 2000 yÕlÕ baúÕnda sektörün sermaye
yapÕsÕnÕn kuvvetlendirilmesi için kamunun bankalara sermaye aktarmasÕ da dahil bir dizi
önlemi öngören yasa Meclis’ten geçmek üzereydi. Bu yasa, bankalarÕn resminin tam olarak
çÕkarÕlabilmesi için bazÕ aúamalar öngörüyordu. Bu aúamalarÕn tamamlanmasÕ zaman alacaktÕ.
Aúamalar tamamlansa bile bankacÕlÕk sektörünün úirketler kesimine ve tüketicilere kredi
açabilir hale gelmesi için zamana gereksinim vardÕ. økincisi, hala geçmiú enflasyona dayalÕ bir
fiyatlama alÕúkanlÕ÷Õ vardÕ. Hedeflenen enflasyonun dikkate alÕnmamasÕ ve dolayÕsÕyla
bekleyiúleri úekillendirememesi olasÕlÕ÷Õ vardÕ. Mesela, 2002 yÕlÕ baúÕnda yÕlsonu için beklenen
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Türkiye’de enflasyon hedeflemesine geçiúte mali göstergelerin iyi bir
performans gösterememesi nedeniyle, enflasyon hedeflemesine geçiú
maliye politikasÕ açÕsÕndan erken sayÕlmÕútÕr. Bu durumun en önemli nedeni
ise maliye politikasÕnda, cari dönemdeki bozuklu÷un ya da geçmiúteki
bozukluklar nedeniyle miras alÕnan yüksek kamu borcunun para politikasÕnÕn
manevra alanÕnÕ kÕsÕtlamasÕ úeklinde ifade edilen mali baskÕnlÕktÕr. Bu
geliúme, mali baskÕnlÕk göstergelerindeki geliúmeler yoluyla izlenmektedir.
2001 yÕlÕnda kamunun borçlanma gere÷inin GSYøH içindeki oranÕ %12,1
iken, bütçe harcamalarÕnÕn önemli bir kÕsmÕ faiz harcamalarÕndan oluúmakta
idi, 2001 yÕlÕnda faiz harcamalarÕnÕn GSYøH içindeki oranÕ %17,1 idi. Kamu
borç stokunun GSYøH içindeki oranÕ ise %77,4 düzeyinde idi [Özatay (2009),
Orhan & Erdo÷an (2007), Paya (1998)].
Böylece örtük enflasyon hedeflemesi rejimi uygulanan 2002-2005 yÕllarÕ
arasÕndaki dönem, Türkiye’de 2006 yÕlÕnda uygulanmaya baúlanan açÕk
enflasyon hedeflemesi rejimi için gerekli úartlarÕn oluúturuldu÷u bir dönem
olmuútur (Yakupo÷lu, 2010). TCMB (2006 yÕlÕ enflasyon raporu) ve Hazine
MüsteúarlÕ÷Õ (2006 yÕlÕ programÕ) verilerine göre, TCMB örtük enflasyon
hedeflemesi uyguladÕ÷Õ 2002-2005 döneminde ilk yÕl hariç enflasyon
hedeflerinin tümüne ulaúmÕú12, bankanÕn güvenilirli÷i artmÕú ve piyasadaki
enflasyon beklentileri, hedefe yakÕnsamÕútÕr. Kamu borç stokunun
sürdürülebilirli÷ine iliúkin tartÕúmalar ekonominin ana gündem maddeleri
arasÕnda yer alÕrken, borçlarÕn sürdürülebilirli÷i sorunu ortadan kalkmÕú, mali
disiplinin süreklili÷i konusundaki kaygÕlar azalmaya baúlamÕútÕr.
Finansal piyasalarÕn derinli÷i artmaya baúlamÕú, finansal kesimin
kÕrÕlganlÕ÷Õ ise azalmÕútÕr. Döviz kurundaki ve finansal piyasalardaki oynaklÕk
azalmÕú, risk primi düúmüútür. 2002-2005 döneminde Türkiye’de ekonomik
istikrarda alÕnan mesafeler ters dolarizasyon sürecinin baúlamasÕnÕ
sa÷lamÕú, portföy tercihlerinde TL cinsinden yatÕrÕmlarÕn a÷ÕrlÕ÷Õ artmaya
baúlamÕú, TL’den altÕ sÕfÕr atÕlarak YTL’ye geçilmiú, temel makroekonomik
de÷iúkenlerin öngörülebilirli÷i AB ile tam üyelik müzakerelerinin baúlamasÕ,
IMF ile yapÕlan anlaúmayla birlikte artmÕútÕr (TCMB, 2005).
Bu iyimser koúullarda TCMB 2006 yÕlÕnda açÕk enflasyon hedeflemesine
geçmiútir. Ne var ki, 2006 ve 2007 yÕllarÕnda yaúanan arz yönlü úoklarÕn
ola÷andÕúÕ boyutlara ulaúmasÕ enflasyon hedeflerinin belirgin olarak

12

enflasyon oranÕ %48,3 idi. Oysa hedeflenen enflasyon 13 puan daha aúa÷Õda; %35 düzeyinde
idi. Üçüncüsü, döviz kurundaki hareketler enflasyondaki de÷iúimi belirlemede çok önemli bir rol
oynuyordu. DolayÕsÕyla dÕúsal úoklar, mesela yurtdÕúÕndaki mali yatÕrÕmcÕlarÕn risk alma
iútahlarÕndaki genel bir azalma nedeniyle, kurda oluúabilecek yukarÕ yönlü hareketlerin
enflasyonu önemli ölçüde etkilemesi mümkündü. Dördüncü ve en önemli neden ise maliye
politikasÕnÕn düúük performans sergilemesidir.
2002-2005 yÕllarÕ arasÕnda hedeflenen-gerçekleúen enflasyon oranlarÕ sÕrasÕyla; %35-%29,7,
%20-%18,4, %12-%9,3, %8-%7,7 úeklinde olmuútur (www.tcmb.gov.tr, www.hazine.gov.tr).
Eriúim Tarihi: 17.08.2011.
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aúÕlmasÕna neden olmuú, 2008 yÕlÕndaki küresel finans krizi ise enflasyon
hedeflemesinin nominal çÕpa özelli÷inin ortadan kalkmasÕna neden olmuútur.
YalnÕzca Türkiye’de de÷il, geliúmekte olan birçok ülkede de enflasyon
hedefinin tutturulamamasÕ, enflasyon hedeflemesinin sanÕldÕ÷ÕnÕn aksine zor
bir para politikasÕ stratejisi oldu÷unu göstermiútir. Daha da önemlisi, arz
úoklarÕnÕn etkisinin baúlangÕçta ekonomi çevreleri tarafÕndan tahmin
edilenden uzun bir süre devam edece÷ine iliúkin algÕlamalarÕn giderek artmÕú
olmasÕdÕr (Özatay, 2009).
2002-2006 döneminde, büyüme süreci 2004 yÕlÕndan itibaren yavaúlama
e÷ilimine girse de, 2000’li yÕllarda 1990’lÕ yÕllardan farklÕ olarak altÕ yÕl
kesintisiz olarak devam etmiútir. DÕú ticaret açÕ÷Õ ve cari açÕk hÕzlÕ bir artÕú
e÷ilimine girmiútir. Yurtiçi tasarruf oranÕ, bu ba÷lamda özel tasarruf oranÕ
düúmüú, dÕú tasarrufa ba÷ÕmlÕlÕk artmÕútÕr. Yine bu dönemde faiz-kur
arbitrajÕna dayalÕ dÕú kaynak sa÷lama politikasÕ spekülatif nitelikteki kÕsa
vadeli sermaye giriúini hÕzlandÕrÕrken, ülke içindeki yüksek reel faiz ortamÕ
bankacÕlÕk kesimi dÕúÕnda yer alan özel sektör kuruluúlarÕnÕn dÕú piyasalardan
borçlanmasÕnÕ hÕzlandÕrmÕútÕr. Hazine MüsteúarlÕ÷Õ’nÕn ùubat-2012 borç
göstergelerine göre 2005 yÕlsonu itibariyle 84 milyar dolar olan özel kesim
dÕú borç stoku, 86 milyar dolar olan kamu kesimi dÕú borç stoku ile
neredeyse eúitlenmiútir. Yüksek reel faiz, kamu iç borçlanmasÕnÕn maliyetini
arttÕrmÕú, mali disiplin ve %6,5 oranÕndaki yüksek FDF’ye karúÕn iç
borçlanma hÕz kesmemiú ve iç borç stoku artÕú göstermiútir. AçÕk enflasyon
hedeflemesine 2006 yÕlÕ baúÕnda geçmiú olan TCMB’nin belirlemiú oldu÷u
hedefler çok önemli sapmalarla karúÕ karúÕya kalmÕútÕr (Özatay, 2011).
2008-2009 krizi, enflasyon hedeflemesine yeni bir kavram eklemiútir:
Mali kural. Buna göre istikrar için yalnÕzca para politikasÕnÕn enflasyon
hedeflemesi ile sÕnÕrlandÕrÕlmasÕ yeterli de÷ildir; ekonomiler ayrÕca sÕkÕ maliye
politikalarÕnÕ gözeten mali kural ile donanmalÕdÕr. AslÕnda Türkiye’de 2001
krizi sonrasÕnda bir yandan FDF, bir yandan da enflasyon hedeflemesinin
yanÕnda mali kural örtülü olarak uygulanmÕútÕr. Bu yüzden 2001 yÕlÕ sonrasÕ
makroekonomi politikalarÕnÕn “ikiz hedefleme” diye anÕlmasÕ uygundur
(Yeldan, 2011).
KÕsaca belirtmek gerekirse, 2002-2006 güçlü ekonomiye geçiú programÕ
döneminde, öncelikle bütçe açÕklarÕnÕn hÕzlÕ ve kalÕcÕ olarak düúürülmesi ve
bunun sa÷lanabilmesi için faiz dÕúÕ fazla verilmesinin önemi üzerinde
durulmuútur. Faiz dÕúÕ fazla hedefinin yanÕnda, tarÕm, sosyal güvenlik ve
kamu mali yönetimi alanlarÕnda reformlar yapÕlmasÕ amaçlanmÕútÕr. Yine bu
dönemde kamu borç stokunu kontrol altÕna almak ve borcun çevrilebilirli÷ini
sa÷lamak, vergi gelirlerini arttÕrmak ve harcamalarÕ kÕsmak gibi önlemler
alÕnmÕútÕr. Baúka bir ifadeyle, maliye politikasÕnÕn temel amacÕ kamu
maliyesinin sa÷lÕklÕ bir yapÕya kavuúturulmasÕ olmuútur.
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V. 2007-2010 Dönemi: Küresel Finans Kriz SonrasÕ Süreçte Maliye
PolitikasÕ
2008 yÕlÕnÕn son çeyre÷inden itibaren küresel ekonomide ortaya çÕkan
daralmaya ba÷lÕ olarak Türkiye ekonomisi yavaúlama e÷ilimine girmiútir. Bu
durum özellikle cari dönem ekonomik geliúmelere daha duyarlÕ olan dolaylÕ
vergilerde bir düúüúe yol açmÕútÕr. 2009 yÕlÕnda küresel finans krizinin, hem
ekonomideki daralma hem de krize karúÕ alÕnan önlemler nedeniyle bütçe
üzerinde olumsuz etkileri görülmüútür. Tablo-4’de kamu kesiminin 20042010 dönemine iliúkin alÕnan bazÕ mali performans göstergeleri sunulmuútur.
Tabloda görüldü÷ü gibi GSYøH’nin payÕ olarak merkezi yönetim bütçe
giderlerinin 2004 yÕlÕnda %27,2’den 2010 yÕlÕnda %26,0’a düútü÷ü
gözlenmektedir. Buna karúÕn GSYøH’nin payÕ olarak merkezi yönetim bütçe
gelirleri ilgili yÕllarda %22,0 ve %23,0 olarak gerçekleúmiútir. Merkezi yönetim
bütçe giderlerini oluúturan kalemlerin GSYøH içindeki payÕna baktÕ÷ÕmÕzda
cari transferlerin 2006 ve 2008 yÕllarÕ dÕúÕnda sürekli bir artÕú e÷ilimi
sergiledi÷i görülmektedir. Öte yandan faiz giderlerindeki azalma, merkezi
hükümet giderlerindeki azalmaya katkÕda bulunmuútur. 2004 yÕlÕnda %10,1
olan faiz giderlerinin GSYøH’ye oranÕ, 2010 yÕlÕnda %5,1’e düúmüútür. Faiz
giderlerinin merkezi yönetim bütçe giderleri içindeki payÕnÕn azalmasÕ
ekonominin bütünü açÕsÕndan olumlu bir geliúmedir.
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2004
27,2
17,1
6,0
2,4
6,5
1,5
0,1
0,6
10,1
22,0
18,0
4,0
-5,2
4,9
2004
66,0
81,6
37,1
56,3
33,1
66,9

2005
24,6
17,6
5,8
2,3
7,1
1,6
0,2
0,6
7,0
23,5
18,4
5,1
-1,1
6,0
2005
74,9
78,3
28,6
38,2
32,8
67,2

2006
23,5
17,4
5,7
2,5
6,6
1,6
0,3
0,8
6,1
22,9
18,1
4,7
-0,6
5,4
2006
77,2
79,2
25,8
33,4
31,6
68,4

2007
24,2
18,4
5,9
2,6
7,5
1,5
0,4
0,5
5,8
22,6
18,1
4,5
-1,6
4,2
2007
74,9
80,3
23,9
31,9
34,0
66,0

2008
23,9
18,6
5,8
2,6
7,4
1,9
0,3
0,5
5,3
21.1
17.7
4,4
-1.8
3,5
2008
74,0
80,2
22,3
30,1
35,1
64,9

2009
28,0
22,4
6,6
3,1
9,6
2,1
0,5
0,6
5,6
22,5
18,1
4,5
-5,5
0,1
2009
64,5
80,2
19,9
30,9
35,8
64,2

2010
26,0
20,9
6,5
2,3
9,3
1,7
0,3
0,6
5,1
23,0
19,1
3,2
-3,0
0,9
2010
73,4
83,0
19,6
22,1
24,9
49,9

Not: Tabloda yer alan bütçe büyüklüklerinin geliúiminin 2004 dönemi ile incelenmeye baúlanmasÕnÕn nedeni, Türkiye’de harcamalarÕn
fonksiyonel ve ekonomik sÕnÕflandÕrmaya göre tasnifine 2004 yÕlÕnda baúlanmÕú olmasÕdÕr. AyrÕca, dönemin tamamÕnÕ görebilmek adÕna 2004 yÕlÕ
baúlangÕç yÕlÕ olarak alÕnmÕútÕr.
Kaynak: www.bumko.gov.tr ve www.muhasebat.gov.tr verilerinden yararlanarak yazar tarafÕndan düzenlenmiútir.
Eriúim Tarihi: 19.01.2012.

I. GSYøH’ye Oran Olarak Belirtilen Göstergeler
A. Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri
1. Faiz Hariç Bütçe Giderleri
2. Personel Giderleri ve SGK Devlet Prim Giderleri
3. Mal ve Hizmet AlÕm Giderleri
4. Cari Transferler
5. Sermaye Giderleri
6. Sermaye Transferleri
7. Borç Verme
8. Faiz Giderleri
B. Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri
1. Genel Bütçe Vergi Gelirleri
2. Vergi DÕúÕ Gelirler
C. Bütçe Dengesi
D. Faiz DÕúÕ Denge
II. Di÷er Göstergeler
1. Vergi Gelirleri/Bütçe Giderleri
2. Vergi Gelirleri/Bütçe Gelirleri
3. Faiz Giderleri/Bütçe Giderleri
4. Faiz Giderleri/Vergi Gelirleri
5. DolaysÕz Vergiler/Vergi Gelirleri
6. DolaylÕ Vergiler/Vergi Gelirleri

Tablo-4: Merkezi Yönetim Bütçe Büyüklükleri, 2004-2010 (% Olarak)
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Di÷er taraftan, sermaye giderlerinin GSYøH’ye oranÕnÕn düúük olmasÕnÕn,
uzun dönemde altyapÕ yatÕrÕmlarÕnÕn düúmesine neden olaca÷Õ açÕktÕr. 20042010 döneminde faiz giderlerinde meydana gelen azalmadan kaynaklanan
fazlalÕ÷Õn sermaye giderlerine aktarÕlmasÕ gerekirken, daha çok sosyal
güvenlik kurumlarÕna aktarÕlan transferlerin finansmanÕnda kullanÕlmÕútÕr.
Faiz giderlerinin yanÕ sÕra sosyal güvenlik kurumlarÕnÕn açÕklarÕnÕn
kapatÕlmasÕ için aktarÕlan transferler, ideal bir cari giderler - sermaye giderleri
- sermaye transferleri da÷ÕlÕmÕna ulaúÕlmasÕna engel olmaktadÕr. Öte yandan,
küresel finans krizinin hissedildi÷i 2008 yÕlÕnda vergi gelirlerinde bir azalma
olmuú, ancak 2009’dan itibaren tekrar vergi gelirlerinin GSYøH’ye oranÕ
%18,1 olarak artmaya baúlamÕútÕr.
Maliye
politikasÕnÕn
ekonomik
faaliyetler
üzerindeki
etkileri
de÷erlendirilirken en yaygÕn kullanÕlan gösterge, kuúkusuz bütçe dengesidir.
Bütçe açÕ÷ÕnÕn/fazlasÕnÕn GSYøH içindeki payÕnda bir önceki yÕla göre
artÕú/azalÕú genellikle geniúletici, azalma/artÕú ise daraltÕcÕ maliye
politikalarÕnÕn uygulanmakta oldu÷u anlamÕna gelmektedir. Bilindi÷i üzere,
kamu giderleri ile kamu gelirleri arasÕndaki fark olan bütçe dengesini takip
etmek için temel iki göstergeden, bütçe dengesi ve faiz dÕúÕ fazladan
yararlanÕlmaktadÕr. Bütçe açÕ÷ÕnÕn GSYøH’ye oranÕ 2005-2008 döneminde
%2’nin altÕna düúmüútür. Ancak küresel finans krizi nedeniyle bu oran
2009’da %5,5 seviyesine çÕkmÕútÕr. 2010 yÕlÕnda bütçe disiplini tekrar
sa÷lanarak, bütçe dengesi %-3,0 seviyesine çekilmiútir. 2004-2010
döneminde faiz dÕúÕ denge trendi de benzer úekilde olumlu olarak ilerlerken,
2009 yÕlÕnda %1’in altÕna düúmüú; ancak, 2010 yÕlÕnda tekrar yükselmiú ve
kriz öncesi seviyesine yaklaúma e÷ilimi göstermiútir (Bkz. Tablo-4).
Di÷er taraftan, küresel finans krizi nedeniyle bütçe dengeleri üzerinde
olumsuz etkiler ortaya çÕkmÕúsa da orta vadede tekrar mali disiplinin
sa÷lanmasÕ, Türkiye’nin temel öncelikleri arasÕnda yer almÕútÕr.
Bu kapsamda 2007-2009 dönemi için hazÕrlanan Orta Vadeli Program
(OVP) ile maliye politikasÕnÕn temel hedefi, kamu borç stokunun milli gelire
oranÕnÕn düúürülmesinin yanÕ sÕra, artan cari açÕ÷Õ da kontrol etmek amacÕyla
orta vadeli program döneminde mali disipline titizlikle uyularak, faiz dÕúÕ fazla
verme politikasÕna devam edilece÷i úeklinde belirtilmiútir. Yine program
kapsamÕnda, mali disiplinin devamÕna önemli katkÕ sa÷layacak harcama
reformuna iliúkin düzenlemelerin sürdürülece÷i üzerinde durulmuú, kamu
harcama sisteminde etkinlik, úeffaflÕk ve hesap verebilirli÷in sa÷lanmasÕ
amacÕyla baúlatÕlan ve mali disiplinin sa÷lanmasÕna, kaynak tahsisinde
etkinlik ile tahsis edilen kaynaklarÕn iyi yönetimini hedefleyen düzenlemelerin
titizlikle uygulanmasÕna devam edilece÷i belirtilmiútir. Program döneminde
harcama politikalarÕna iliúkin öne çÕkan baúlÕca hususlar temel olarak; kamu
kesiminde ücret ve aylÕklarÕn ekonomik konjonktür ve fiyat istikrarÕ göz
önünde bulundurularak belirlenece÷i, sosyal harcamalarÕn toplam kamu
harcamalarÕ içindeki payÕnÕn artÕrÕlaca÷Õ, iúsizlik sigortasÕndan yararlanma
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koúullarÕnÕn iyileútirilece÷i úeklinde belirtilmiú iken, vergi politikasÕna iliúkin
uygulanaca÷Õ belirtilen temel hususlar ise, vergi kanunlarÕnda yer alan
istisna, muafiyet ve vergi indirimi hükümlerinin, ekonomik ve sosyal
politikalar çerçevesinde yeniden de÷erlendirilerek vergi mevzuatÕnÕn
sadeleútirilece÷i; kayÕt dÕúÕ ekonomiyi ödüllendiren, kamuya olan güveni
sarsan, kayÕt dÕúÕlÕ÷Õ özendiren ve kamu gelirlerinde kayba neden olan her
türlü af ve borç yapÕlandÕrÕlmasÕ beklentisinin önüne geçilece÷i úeklinde ifade
edilmiútir. Borçlanma politikasÕnÕn temel amacÕ ise; riskler ve borçlanmanÕn
vadesi ile para ve faiz cinsinden kompozisyonu dikkate alÕnarak, kamu
finansman ihtiyacÕnÕn en düúük maliyetle karúÕlanmasÕnÕn sa÷lanmasÕna
yönelik olarak belirlenmiútir.
Öte yandan, 2008-2010 dönemi için hazÕrlanan OVP ile maliye
politikasÕnÕn temel hedefi ise, makroekonomik istikrarÕn ve büyüme
performansÕnÕn sürdürülmesi amacÕyla mali disipline uymaya devam
edilece÷i üzerine odaklanmaktadÕr. Bunu gerçekleútirmek üzere mali
kurallarÕ belirleyen yasal düzenlemeler yapÕlaca÷Õ ve böylece, kamu borç
stokunun milli gelire oranÕnÕn azaltÕlarak, yüksek bir faiz dÕúÕ fazla seviyesinin
tutturulaca÷Õ ve bütçeye esneklik kazandÕrÕlarak kamu harcamalarÕnÕn
önceliklendirilece÷i belirtilmektedir. 2008-2010 programÕ döneminde
harcama politikalarÕna iliúkin temel olarak da aúa÷Õdaki politikalarÕn
uygulanaca÷Õ belirtilmiútir: 2007-2009 programÕ ile paralel olarak, kamu
kesiminde ücret ve maaúlarÕn, gelir politikalarÕ çerçevesinde hedeflenen
enflasyon dikkate alÕnarak belirlenece÷i, merkezi yönetim bütçe
kanunlarÕnda kamu kesiminde yeni personel istihdamÕna iliúkin sÕnÕrlamalara
yer verilmeye devam edilece÷i, iúsizlik sigortasÕndan yararlanma koúullarÕnÕn
iyileútirilece÷i, sosyal harcamalarÕn toplam kamu harcamalarÕ içindeki
payÕnÕn artÕrÕlaca÷Õ úeklindedir. Bu program döneminde vergi politikalarÕna
iliúkin temel olarak da aúa÷Õdaki politikalarÕn uygulanaca÷Õ belirtilmiútir: Vergi
mevzuatÕnÕn sadeleútirilmesi ve vergi tabanÕnÕn geniúletilmesine yönelik
çalÕúmalara devam edilece÷i, gerek kayÕt dÕúÕlÕkla etkin mücadele, gerekse
yatÕrÕmlarÕn ve istihdamÕn desteklenmesine yönelik politikalar çerçevesinde,
kamu finansmanÕnÕn imkân verdi÷i ölçüde, iúlemler ile istihdam üzerindeki
vergi ve benzeri yüklerin düúürülmesine yönelik düzenlemeler yapÕlaca÷Õ
úeklinde iken, borçlanma politikasÕnÕn temel amacÕ; borçlanmanÕn vadesi,
para ve faiz cinsinden kompozisyonu ve riskler dikkate alÕnarak, kamu
finansman ihtiyacÕnÕn en düúük maliyet ve riskle karúÕlanmasÕ, toplam
borçlanmanÕn, a÷ÕrlÕklÕ olarak TL cinsinden ve sabit faizli enstrümanlarla
gerçekleútirilece÷i, piyasa koúullarÕ izin verdi÷i ölçüde borçlanmanÕn vade
yapÕsÕnÕn uzatÕlaca÷Õ úeklindedir.
Orta vadeli programlarda alÕnaca÷Õ belirtilen tedbirlere ra÷men, yaúanan
küresel finans krizinin yol açtÕ÷Õ belirsizlik ortamÕnÕn küresel ölçekte sÕkÕlaúan
finansal koúullarÕn yanÕ sÕra yatÕrÕm ve tüketim harcamalarÕnÕn da azalmasÕna
neden oldu÷u ve artan tasarruf e÷iliminin de etkisiyle iç talepte sert bir
daralmaya yol açtÕ÷Õ görülmektedir. UluslararasÕ sermaye akÕúlarÕndaki
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yavaúlama ile beraber iç talep ve kredi olanaklarÕ da daralmÕútÕr. Küresel
ekonomide artan bu sorunlarla birlikte, Türkiye’de GSYøH büyüme hÕzÕ 2008
yÕlÕndan itibaren belirgin bir úekilde yavaúlama e÷ilimine girmiútir. 2008
yÕlÕnda %0,7 olarak gerçekleúen GSYøH büyüme hÕzÕ, 2009 yÕlÕnda ciddi
ölçüde gerilemiú ve daralmaya dönüúerek, %-4,7 olarak gerçekleúmiútir.
2010 yÕlÕnda ise %8,9 ile yeniden artÕú trendine girmiútir (Bkz. Tablo-2).
Türkiye’de 2008 yÕlÕnÕn son çeyre÷i ve sonrasÕndaki iktisadî
faaliyetlerdeki daralmanÕn temel sebebinin ihracata dayalÕ üretim yapan
sanayi sektöründe meydana gelen küçülmeden kaynaklÕ oldu÷u söylenebilir.
Bu durumun tarÕm dÕúÕ istihdamdaki bozulmayÕ hÕzlandÕrdÕ÷Õ, iúgücüne
katÕlÕm oranÕndaki belirgin artÕúÕn da etkisiyle iúsizlik oranlarÕnda tarihi bir
yükseliúin yaúanmasÕna neden oldu÷u görülmektedir (Taban, 2011).
Öte yandan, Türkiye’de özellikle 2008 ve 2009 yÕllarÕnda iktisadi
faaliyetlerdeki yavaúlamanÕn derinleúmesiyle birlikte iúgücü piyasasÕna iliúkin
olumsuz çizginin bir önceki döneme göre kötüleúerek devam etti÷i ve iúsizlik
oranlarÕnda sert artÕúlarÕn yaúandÕ÷Õ görülmektedir. TUøK 2011 yÕlÕ iú
isatatistikleri verilerine göre, genel iúsizlik oranÕ, 2008 yÕlÕnda %11,0; 2009’da
%14,0; 2010 yÕlÕnda ise %11,9 olarak gerçekleúmiútir.
Burada üzerinde durulmasÕ gereken bir baúka husus borç yönetimi
konusudur. Borcun sürdürülebilirli÷i, borç yükünün makul seviyelere
düúürülmesi ve bu düzeylerde tutulmasÕ hususlarÕ, makroekonomik istikrarÕn
sa÷lanmasÕ açÕsÕndan en temel unsurlardÕr. Brüt borç stokunun dikkate
alÕnmasÕ, bir ülkenin borç yükünün de÷erlendirilmesinde ço÷u zaman yeterli
olmamaktadÕr. Kamunun taúÕdÕ÷Õ borç yükünün daha do÷ru bir úekilde
ölçülebilmesi için kamu sektörünün mali yükümlülüklerinin yanÕ sÕra sahip oldu÷u finansal varlÕklarÕnÕn da hesaba katÕlmasÕ gerekir. Di÷er ülkelerde
oldu÷u gibi, Türkiye’de de borçluluk düzeyinin analizlerinde en çok kullanÕlan
göstergeler arasÕnda kamu net borç stoku rakamlarÕ ile bunlarÕn GSYøH’ye
oranlarÕ yer almaktadÕr. 2002 yÕlÕnda %61,5 olan kamu net borç stokunun
GSYøH’ye oranÕ, 2010 yÕlÕnda %28,7 seviyesine gerilemiútir. Özellikle
kamunun net dÕú borcunun GSYøH’ye oranÕndaki azalÕú dikkat çekicidir. Bu
oran 2002 yÕlÕnda %38,4 iken 2010 yÕlÕna gelindi÷inde %23,2’ye gerilemiútir
(Bkz. Tablo-5).
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31,6

55,2

251.0

7,3

-8,8

2003

26,4

49,1

274.6

3,6

-5,2

2004

20,5

41,7

269.8

-0,1

-1,1

2005

20,6

34,0

257.9

-1,9

-0,6

2006

Kaynak: www.hazine.org.tr verilerinden yararlanarak yazar tarafÕndan düzenlenmiútir.
Eriúim Tarihi: 17.11.2011.

38,4

Toplam Kamu Net DÕú
Borç Stoku/GSYøH

215.6

Toplam Kamu Kesimi Net
Borç Stoku (Milyar TL)

61,5

10,0

Kamu Kesimi Borçlanma
Gere÷i/GSYøH

Toplam Kamu Kesimi Net
Borç Stoku/GSYøH

-11,5

Merkezi Yönetim Bütçe
AçÕ÷Õ/GSYøH

2002

20,6

29,5

248.4

0,1

-1,6

2007

20,4

28,2

267.8

1,6

-1,8

2008

23,6

32,5

309.9

6,1

-5,5

2009

Tablo-5: BaúlÕca Kamu Maliyesi Göstergeleri, 2002-2010 (Aksi Belirtilmedikçe % Olarak)

23,2

28,7

317.6

2,3

-3,6

2010
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2008 yÕlÕnda küresel finans krizine önlemler kapsamÕnda gelirleri azaltan
ve harcamalarÕ artÕran tedbirlerin uygulanmasÕ sonucunda bütçe dengesi
olumsuz etkilenmiú, 2008 yÕlÕnda bütçe açÕ÷ÕnÕn GSYøH içindeki payÕ %1,8’e
yükselmiútir. Bütçe açÕ÷Õndaki artÕúÕn finansman ihtiyacÕnÕ artÕrmasÕndan
dolayÕ KKBG’nin GSYøH içindeki payÕ %1,6’ya yükselmiútir. Kriz yÕlÕ olan
2009 yÕlÕnda bütçe açÕ÷ÕnÕn GSYøH içindeki payÕnÕn %5,5’e yükselmesi,
KKBG’nin GSYøH içindeki payÕnÕn da %6,1’e yükselmesine neden olmuútur.
Yine aynÕ dönemde, Türkiye’nin toplam kamu net borç stokunun milyar TL
olarak artmasÕna ra÷men kamu net borç stokunun ve kamu net dÕú borç
stokunun GSYøH’ye oranlarÕ azalmÕútÕr.
KÕsaca 2007-2010 dönemi özetlenecek olursa, Türkiye’de Bütçe
AçÕklarÕ/GSYøH oranÕ 2008 finans krizi sonrasÕnda artmÕútÕr. Bütçe açÕklarÕnÕn
süreklilik kazanmasÕ makroekonomik dengelerin bozulmasÕna neden
olmuútur. Vergi gelirlerinin kamu harcamalarÕnÕ karúÕlamada yetersiz
kalmasÕ, borçlanma a÷ÕrlÕklÕ bir açÕk finansman politikasÕ sürdürülmesine
neden olmuútur.
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økinci Bölüm
Mali Sürdürülebilirlik: Teorik ve Kavramsal Çerçeve
Bu bölümde mali sürdürülebilirli÷in teorik ve kavramsal çerçevesi ele
alÕnmaktadÕr. Bu amaçla öncelikle sürdürülebilirlik kavramÕ açÕklanmakta; daha
sonra da mali sürdürülebilirlik üzerinde durulmaktadÕr.
I. Sürdürülebilirlik KavramÕ
Sürdürülebilirlik (sustainability), kelime anlamÕ itibariyle daimi olma
yetene÷i olarak adlandÕrÕlan ve farklÕ alanlardaki iliúkileri birbiri ile uyumlu
kÕlmak zorunda olan çok yönlü bir kavramdÕr. Sürdürülebilirlik; ekoloji, ekonomi
ve toplum olmak üzere bu üç unsur arasÕnda kurulabilecek denge ile
sa÷lanabilir. Bu üç unsur arasÕnda dengenin kurulmasÕ ihtiyacÕ bütün
sürdürülebilirlik araútÕrmalarÕnda görülen ortak bir özelliktir (Haris, 2000).
Sürdürülebilirlik kavramÕnÕn ilk kullanÕldÕ÷Õ alan tam olarak bilinmemekle
birlikte; bu kavramÕn ilk defa tarÕm, ormancÕlÕk ve balÕkçÕlÕk gibi yenilenebilir
kaynaklar alanÕnda kullanÕldÕ÷Õ ve 1713’lere kadar uzanan bir geçmiúi oldu÷u
düúünülmektedir. Eski kaynaklarda sürdürülebilir ormancÕlÕktan bahsedilmiú,
yeni a÷açlarÕn yetiúebilmesi için mevcut a÷açlarÕn belli bir süre sonra kesilmesi
gerekti÷i üzerinde durulmuútur. ølk olarak Saksonya’da ormancÕlÕk alanÕnda
ortaya çÕkan sürdürülebilirlik kavramÕ, 18. yüzyÕlÕn sonunda Almanya’daki bütün
ormanlar için geçerli hale gelmiú ve uygulanmasÕ yasal bir zorunluluk halini
almÕútÕr. øzleyen iki yüzyÕl içinde sürdürülebilirlik kavramÕnÕn kapsamÕ daha da
geniúlemiútir. Bu kavram, 20. yüzyÕlÕn baúlarÕndan itibaren balÕkçÕlÕ÷Õn
korunmasÕnda ve balÕkçÕlÕktan azami ölçüde fayda sa÷lamak amacÕyla da
kullanÕlmaya baúlanmÕútÕr. Ne var ki sürdürülebilirlik kavramÕnÕn kullanÕmÕ 18. ve
20. yüzyÕllar arasÕnda çok fazla çeúitlilik göstermemiú; tarÕm, ormancÕlÕk ve
balÕkçÕlÕk alanlarÕ ile sÕnÕrlÕ kalmÕútÕr [Bozla÷an (2005); Bozla÷an (2004)].
Sürdürülebilirlik kavramÕ konusunda 1970’li yÕllara kadar yalnÕzca bireylerin
yaúam düzeylerinin yükseltilmesini hedefleyen ekonomik kalkÕnmaya
odaklanÕlmÕúken, 1970’li yÕllarÕn baúÕnda çevre konusunda da bilinç düzeyi
geliúmeye baúlamÕútÕr. Özellikle 1970’li yÕllarÕn baúÕnda kaynak sorununun
yeniden önem kazanmasÕyla birlikte tarÕm, ormancÕlÕk ve balÕkçÕlÕk dÕúÕndaki
di÷er alanlarda özellikle de sanayi alanÕnda, sürdürülebilirlik tartÕúmalarÕ
giderek hÕzlanmÕútÕr. Zaman içinde hava kirlili÷i, gürültü kirlili÷i vb. gibi çevre
sorunlarÕnÕn artmasÕ sürdürülebilirlik tartÕúmalarÕnÕ çevre konularÕna do÷ru
kaydÕrmÕútÕr (KÕlÕç, 2006). Sürdürülebilirlik kavramÕnÕn çÕkÕú noktasÕnÕn hem
ekolojik, hem de ekonomik kaygÕlardan ileri geldi÷ini belirtmek pekala
mümkündür. Günümüzde ekonomik sistem ile üretim faktörleri, demografik
özellikler ve co÷rafi koúullar arasÕnda bir dengenin kurulmasÕ zorunlu hale
gelmiútir (Pearce & Turner, 1991). Hem üretimin, hem de tüketimin hÕzlÕ bir
úekilde artmasÕ sürdürülebilirlik kavramÕnÕ gündeme getirmiútir (Daly, 1991).
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1972 yÕlÕnda Roma Kulübü’nün “Büyüme SÕnÕrlarÕ” baúlÕklÕ raporunun
yayÕnlanmasÕ ile baúlayan süreç 1987 yÕlÕnda sürdürülebilir kalkÕnma
düúüncesinin literatüre girmesi ile neticelenmiútir (Hall vd., 2010).
Özellikle küresel ölçekte çevre sorunlarÕnÕn artmasÕ 1980’li yÕllardan
itibaren ekonomi ve çevre arasÕndaki iliúkinin giderek önem kazanmasÕna
ve sürdürülebilir kalkÕnma kavramÕnÕn daha sÕk gündeme gelmesine
neden olmuútur. Hem ekonomik iliúkilerin, hem de canlÕ yaúamÕnÕn
devamÕ için temel sorun do÷adaki kaynaklarÕ tahrip etmeden
üretebilmektir. ArtÕk günümüzde bu nedenle insanÕn çevre ile uyumunu
nasÕl sa÷layaca÷Õ ya da bu uyumu sürdürebilmesini engelleyen unsurlarÕ
nasÕl yok edece÷i bütün modern toplumlarÕn en güncel ve acil çözülmesi
gereken sorunudur.
KÕsaca ifade etmek gerekirse sürdürülebilirlik kavramÕ sosyal, kültürel,
ekonomik ve ekolojik boyutlarÕ olan bir kavramdÕr. Bu kavrama, insani
perspektiften bakÕldÕ÷Õnda sosyal, toplumsal perspektiften bakÕldÕ÷Õnda kültürel
ve ekonomik, do÷al kaynaklar perspektifinden bakÕldÕ÷Õnda da ekolojik bir
görünüm arz etmektedir.
ùekil-1’de görüldü÷ü üzere sürdürülebilirlik kavramÕ üçlü bir saç aya÷Õ
úeklinde olup; bunlarÕn her biri birbiriyle karúÕlÕklÕ etkileúim içerisindedir.
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ùekil-1: Sürdürülebilirli÷in SÕnÕflandÕrÕlmasÕ
Sürdürülebilirlik

ønsani AçÕdan
Sürdürülebilirlik

Toplumsal
AçÕdan
Sürdürülebilirlik

Do÷al Kaynaklar
AçÕsÕndan
Sürdürülebilirlik

Sosyal
Sürdürülebilirlik
Ekonomik
Sürdürülebilirlik

Kültürel
Sürdürülebilirlik

Ekolojik
Sürdürülebilirlik

Sektörel Üretimin
Sürdürülebilirli÷i (TarÕm,
Endüstri vb.)

Mali Sürdürülebilirlik
Kaynak: WCED (1987), Heselink & Goldstein (2000) ve Adams (2006)’dan esinlenerek
yazar tarafÕndan yapÕlmÕútÕr.

II. Mali Sürdürülebilirlik: TanÕmÕ, Mahiyeti ve KapsamÕ
Mali sürdürülebilirlik teoride, uzun vadede beklenen bütçe gelirleri ve
bütçe harcamalarÕnÕn bugünkü de÷erlerinin birbirine eúit olmasÕyla
iliúkilendirilmektedir. Kamunun mali açÕdan sürdürülebilirli÷i, mevcut olan ve
gelecekte beklenen gelir ve harcamalarÕn belirtilen eúitlik ilkesine uygun
olmasÕ ile olanaklÕ kÕlÕnmaktadÕr. Bu ilkeye göre birkaç dönem boyunca
ortaya çÕkabilecek bütçe/kamu açÕklarÕ uzun vadede elde edilecek
bütçe/kamu fazlalarÕyla dengelendi÷i ölçüde mali sürdürülebilirlik
sa÷lanabilmiútir. Bunun nedeni, bütçe kÕsÕtÕnÕn uzun vadeli bir perspektifte
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ele alÕnmasÕ, dolayÕsÕyla siyasî otoritenin gelecekte bütçe gelirlerini arttÕrma
ve bütçe harcamalarÕnÕ kÕsma olanaklarÕnÕn bulunmasÕdÕr (Von Hagen,
2007).
Mali sürdürülebilirli÷e iliúkin yapÕlan bazÕ çalÕúmalar, mali
sürdürülebilirli÷in sa÷lanmasÕ için bütçe gelirleri üzerinde dururken bazÕlarÕ
da bütçe harcamalarÕ üzerinde yo÷unlaúmÕútÕr. DolayÕsÕyla mali
sürdürülebilirlik literatürü çeúitli tartÕúmalara sahne olmuú ve üzerinde
uzlaúÕlmÕú bir tanÕm yapÕlamamÕútÕr. ÇalÕúmanÕn bu kÕsmÕnda mali
sürdürülebilirli÷in teorik boyutu incelenmekte ve konuya iliúkin tartÕúmalar
ortaya konulmaktadÕr.
A. Mali Sürdürülebilirlik ve Mali Yeterlilik
Mali sürdürülebilirlik (fiscal sustainability), maliye politikasÕnÕn
uygulanabilmesi için gerekli olan finansman açÕ÷ÕnÕn borçlanma yoluyla
limitsiz bir biçimde karúÕlanÕp karúÕlanamayaca÷Õ ile iliúkili bir kavramdÕr.
Literatürdeki farklÕ mali sürdürülebilirlik tanÕmlarÕna iliúkin ayrÕntÕlÕ bir
araútÕrma Balassone & Franco (2000) tarafÕndan gerçekleútirilmiú olup, bu
çalÕúmada; vergi oranlarÕnÕn sürekli artmamasÕndan bugünkü bütçe kÕsÕtÕna
(current budget constraint) kadar çeúitli tanÕmlara yer verilmiútir.
Gerek teorik gerekse ampirik literatürde mali sürdürülebilirlik yerine
zaman zaman bütçe açÕklarÕnÕn sürdürülebilirli÷i (sustainability of budget
deficit) borçlarÕn sürdürülebilirli÷i (sustainability of debt) gibi kavramlarÕn da
kullanÕldÕ÷Õ görülmektedir.
Ancak burada hemen belirtelim ki, borçlarÕn sürdürülebilirli÷i, bütçe
açÕklarÕnÕn da sürdürülebilir oldu÷u anlamÕna gelmemektedir. Çünkü bütçe
açÕklarÕnÕn sürdürülebilirli÷i borçlarÕn yanÕ sÕra; reel büyüme oranÕ, enflasyon
oranÕ, para arzÕ gibi makroekonomik de÷iúkenlerle de iliúkilidir. BorçlarÕn
sürdürülebilirli÷i bütçe açÕklarÕnÕn sürdürülebilirli÷i için gerekli bir koúul iken,
bütçe açÕklarÕnÕn sürdürülebilirli÷i de mali sürdürülebilirlik için gerekli ancak
yeterli olmayan bir koúuldur. Bu üç sürdürülebilirlik kavramÕ arasÕndaki iliúkiyi
Do÷u Avrupa ülkelerinde hediyelik eúya olarak satÕlan matruúkalara
benzetmek mümkündür. En dÕútaki mali sürdürülebilirlik, onun içindeki bütçe
açÕklarÕnÕn sürdürülebilirli÷i, onun da içindeki ise borçlarÕn sürdürülebilirli÷idir
(ùen vd., 2010).
Bütçe açÕklarÕnÕn sürdürülebilirli÷i ve borçlarÕn sürdürülebilirli÷i
kavramlarÕ, mali sürdürülebilirlik kavramÕ içerisinde ele alÕndÕ÷Õ için bu
çalÕúma boyunca bu iki sürdürülebilirlik kavramÕ yerine mali sürdürülebilirlik
kavramÕ kullanÕlmaktadÕr.
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1. Mali Sürdürülebilirlik
Mali sürdürülebilirlik kavramÕ literatürde farklÕ úekillerde tanÕmlanmÕútÕr.
Marks (2004), çalÕúmasÕnda mali sürdürülebilirli÷i, hükümetin vergi ve
harcama politikasÕnda herhangi bir düzenleme yapmaya gerek kalmadan
mali yeterlili÷i sa÷lamasÕ ya da bütçe kÕsÕtÕnÕ sa÷lamak için mevcut mali
duruúunu koruyabilmesi olarak tanÕmlarken; Fernƴ ndez & Cos (2002), mali
sürdürülebilirli÷in tanÕmÕnÕ finanse edilen bütçe açÕ÷Õna baúka bir ifadeyle
borçlarÕn cari piyasa de÷erinin gelecek dönem iskonto edilmiú faiz dÕúÕ
fazla de÷erine eúit oldu÷u dönemlerarasÕ bütçe kÕsÕtÕ kavramÕna
dayandÕrmaktadÕr. Çünkü mali sürdürülebilirli÷in belirleyicisi bütçe kÕsÕtÕdÕr.
Bütçe kÕsÕtÕnÕn önemi ise bütçe/kamu açÕ÷ÕnÕn finansman kaynaklarÕnÕ ve bu
kaynaklarÕn kullanÕlabilece÷i üst sÕnÕrÕ belirlemesinden ileri gelmektedir.
Izquierdo & Panizza (2003)’da benzer biçimde mali sürdürülebilirli÷i bir
ülkenin bütçe kÕsÕtÕnÕ karúÕlayabilmesi durumu olarak tanÕmlamaktadÕr. Ancak
bu tanÕma ihtiyatlÕ yaklaúmak gerekti÷i de ortadadÕr. Çünkü bütçe kÕsÕtÕ,
nihayetinde bir muhasebe eúitli÷idir. Bu eúitli÷in borçlarÕn ödenmemesi veya
borç ödemelerinin enflasyonla úiúirilmesi gibi farklÕ yöntemlerle
sa÷lanabilmesi her zaman mümkündür. ùu halde bütçe kÕsÕtÕnÕn sa÷lanmasÕ,
mali sürdürülebilirlik için gerekli ancak yeterli bir koúul de÷ildir.
Geithner (2002) yapmÕú oldu÷u çalÕúmada mali sürdürülebilirli÷i kamu
borç stokunun milli gelire oranÕnÕn uzun dönemde sabit kalmasÕ durumu
olarak tanÕmlarken; Edwards (2002) ise mali sürdürülebilirli÷i kamu borç
stokunun milli gelire oranÕnÕn, uygun oldu÷u kabul edilen bir dönemdeki
oranÕ alÕnarak bu oranÕn sabit kalmasÕnÕn sa÷lanmasÕ ve uzun dönemde bu
oranÕ korumayÕ sa÷layacak úekilde kamu borçlanma kâ÷ÕtlarÕ arzÕnÕn ve
talebinin birbirine eúit olmasÕ durumu úeklinde tanÕmlamaktadÕr.
Broda & Weinstein (2004) ise mali sürdürülebilirli÷i, kamu kesimi
borçlanma gere÷inin, faiz dÕúÕ fazlanÕn ve kamu borç stokunun GSYøH’ye
oranÕnÕn dura÷an olmasÕnÕn, cari politikalarÕn istikrarlÕ bir Borçlanma/GSYøH
oranÕ ile sürdürülebilmesi durumu úeklinde tanÕmlarken; Burnside (2005),
mali sürdürülebilirli÷i bir hükümetin borçlarÕnÕ ödeyebilme gücü yanÕnda aynÕ
politikalar setini koruyabilmesi durumu olarak tanÕmlamaktadÕr. Langenus
(2006) da süresiz bir úekilde uygulanan politikalarÕn varlÕ÷ÕnÕ mali
sürdürülebilirli÷in göstergesi olarak kabul etmektedir. Di÷er taraftan, Buiter
(1985) mali sürdürülebilirli÷i, kamunun tüm varlÕk ve yükümlülükleri
arasÕndaki fark olan net de÷erinin GSYøH’ye oranÕnÕ sabit tutan politikalarÕn
uygulanmasÕ, úeklinde ifade etmiútir.
Blanchard vd. (1991) ise mali sürdürülebilirli÷in sa÷lanmasÕ için iki koúul
ileri sürmüútür. Bu koúullar, Kamu Borcu/GSMH oranÕnÕn nihai olarak
baúlangÕç seviyesine yakÕnsamasÕ ve gelecekteki birincil fazlalarÕn bugünkü
de÷erinin cari borca eúit olmasÕdÕr. Ancak söz konusu koúullar iki açÕdan
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eleútirilmektedir. Öncelikle borç oranÕnÕn baúka bir istikrarlÕ düzeye de÷il de,
baúlangÕç seviyesine dönmesi gerekti÷ine iliúkin teorik bir dayanak
bulunmamaktadÕr. økinci olarak, maliye politikasÕndaki de÷iúiklik sonucu
oluúacak borç artÕúÕ, uzun dönemde güvenli bir aralÕ÷a geri dönecek olsa da
kÕsa dönemde piyasa aktörleri tarafÕndan sürdürülemez olarak
algÕlanabilecektir (Krejdl, 2006).
Blanchard’Õn yaklaúÕmÕna getirilen eleútiriler bazÕ çalÕúmalar tarafÕndan
[Artis & Marcellino (1998), IMF (2002) çalÕúmalarÕ gibi] ödeme gücü ile mali
sürdürülebilirlik arasÕnda ayrÕm yapÕlmasÕna neden olmuútur. Buna göre
hükümet borç stokunu sÕnÕrsÕz bir zaman diliminde oluúturaca÷Õ birincil
fazlalarla ödeyebiliyorsa ödeme gücüne sahiptir denilebilir. Ancak söz
konusu geri ödemelerin gelecekte oldukça büyük çaplÕ ve sancÕlÕ bir mali
sÕkÕlaúma ile gerçekleútirilme olasÕlÕ÷Õ bulunmaktadÕr. Bu nedenle mali
sürdürülebilirlik, ödeme gücünü korumak kaydÕyla maliye politikasÕnÕn
süresiz bir biçimde de÷iúmeden yürütülebilmesi olarak tanÕmlanabilmektedir
(Alvarado vd., 2004). Baúka bir deyiúle, belirli bir maliye politikasÕnÕn sürekli
bir biçimde devam ettirilmesi, di÷er úeyler sabitken, gelecekte kamu
borcunun ödenememesi gibi bir sonuç do÷urursa mali sürdürülebilirli÷in
sa÷lanmadÕ÷Õ anlaúÕlmaktadÕr (Burnside, 2005).
Mali sürdürülebilirlik kavramÕna yönelik ilk katkÕlar kamu borçlarÕnÕn
ekonomi üzerindeki etkilerini genel olarak ele alan Hume, Smith ve Ricardo
gibi klasik iktisatçÕlara dayanmakla birlikte (Neck & Sturm, 2008) farklÕ
çalÕúmalarÕn uzlaútÕklarÕ ortak konu Domar’Õn (1944) çalÕúmasÕna
dayanmaktadÕr. Buna göre mali sürdürülebilirlik, sonsuz zaman süresinde
elde edilecek bütün faiz dÕúÕ fazlalarÕn net bugünkü de÷erinin, toplam kamu
borcunun baúlangÕç de÷erine eúit olmasÕ durumudur. DolayÕsÕyla mali
sürdürülebilirlik yalnÕzca devletin cari gelir ve giderleri ile de÷il; kamu
sektörünün baúlangÕç bilançosu ve buna ek olarak devletin kÕsa ve orta
vadede gelir ve gideri tahmin edilerek hesaplanÕr.
Cari dönemde yapÕlacak harcamalarÕn borçlanma ile finansmanÕ
durumunda gelecekte gerçekleútirilecek vergi artÕúlarÕ söz konusu borçlarÕn
geri ödenmesini mümkün kÕlacaktÕr. Ancak vergiler, üretici ve tüketiciler
üzerinde oluúacak baskÕlar nedeniyle sÕnÕrsÕz bir biçimde artÕrÕlamaz. Bu
nedenle de sürdürülebilir bir maliye politikasÕ vergi oranlarÕnda sürekli artÕú
gerektirmemelidir. Balassone & Franco (2000), Domar (1944) modelinden
yola çÕkarak üretici ve tüketicilerin vergi yüküne tahammül sÕnÕrÕnÕ mali
sürdürülebilirli÷in gerekli koúulu olarak görmüúlerdir. Ancak burada önemle
belirtelim ki, Domar’Õn modelinin kÕsmi dengeye dayanmasÕ mali
sürdürülebilirlik için yeterli koúulun tanÕmlanmasÕna engel olmaktadÕr
(Balassone & Franco, 2000).
Mevcut maliye politikasÕ süresiz bir úekilde uygulanabiliyorsa,
uygulanmakta olan maliye politikasÕ sürdürülebilir olsun ya da olmasÕn,
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gelecekteki iradi politikalarÕ belirleyecektir. Bu anlamda mali sürdürülebilirlik
hükümetin fonksiyonlarÕnÕ yerine getirebilmesi için yeterli kayna÷a ihtiyacÕ
oldu÷u gerçe÷ine dayanÕyorsa, bugünkü politikalarÕn finansal kaynak
oluúturarak uzun dönemde devam ettirilebilmesine yardÕmcÕ olur. Öte
yandan, mali sürdürülebilirlik analizi farklÕ makroekonomik göstergeler için de
sonuçlar ortaya koymaktadÕr. Bilhassa, sürdürülemez bir maliye politikasÕ
gelecekte yüksek faiz oranlarÕndan kaynaklÕ olarak ekonomik büyümenin
yavaúlamasÕna neden olabilecek riskler taúÕmaktadÕr.
2. Mali Yeterlilik
Borç ödeme gücü ya da mali yeterlilik (fiscal solvency), harcama ve
gelirlerin gelecekteki seyrinin dönemler arasÕ bütçe kÕsÕtÕnÕ sa÷lamasÕ
durumu úeklinde tanÕmlanmaktadÕr (Izquierdo & Panizza, 2003). Literatürde
sÕk sÕk mali sürdürülebilirlik ve mali yeterlilik kavramlarÕ arasÕndaki farka
vurgu yapÕlmaktadÕr. Mali sürdürülebilirlik konusunda bir hüküm yürütmeden
önce, bir ülke için mali yeterlilik úartlarÕnÕn sa÷lanÕp sa÷lanmadÕ÷ÕnÕ test
etmek gerekir. Çünkü mali sürdürülebilirlik, de÷iúmeyen bir maliye politikasÕ
ile birlikte mali yeterlili÷in sa÷lanmasÕdÕr.
Mali yeterlili÷in de÷erlendirilmesi, gelecekte elde edilecek olasÕ vergi
gelirlerinin ve yapÕlacak bütçe harcamalarÕnÕn büyüme ve reel faiz
oranlarÕnÕn projeksiyonunu gerektirir. Bu göstergeler kullanÕlarak dönemler
arasÕ bütçe kÕsÕtÕnÕn karúÕlanÕp karúÕlanmadÕ÷Õ incelenir. Bugünkü politikalar
ile ülkenin dönemler arasÕ bütçe kÕsÕtÕ karúÕlanamÕyor olsa bile, gelecekteki
kamu borçlarÕ tamamen ödenebilecekse, mali yeterlilik sa÷lanmÕú demektir.
Literatürde mali yeterlili÷in mali sürdürülebilirlik için bir ön koúul olup
olmadÕ÷Õ konusunda tam bir uzlaúÕ söz konusu de÷ildir. Mali sürdürülebilirlik
literatüründe bir yandan bir ülkenin borçlarÕnÕ ödeyebilme gücünün olmasÕnÕn
mali sürdürülebilirlik için gerekli ancak tek baúÕna yeterli bir koúul olmadÕ÷Õ
belirtilirken, di÷er yandan mali yeterlili÷in oldukça kapsamlÕ ve maliyetli bütçe
düzenlemelerini gerektirmesi mali sürdürülebilirlik için tek úart olarak
görülmektedir (ùen vd., 2010).
Mali yeterlili÷e iliúkin getirilen teorik yaklaúÕmlar oldukça farklÕdÕr. IMF
(2001) ve Croce & Ramƴ n (2003), mali yeterlili÷in sürdürülebilirlik için tek
önemli koúul oldu÷unu ileri sürmekte ve bunun sebebini mali yeterlili÷in
gelecek
dönem
düzenlemelerinin
üstesinden
gelebilmesiyle
açÕklamaktadÕrlar (Aristovnik & Berci, 2007). Bu nedenle sabit bir
Borçlanma/GSYøH oranÕ yeterli bir sürdürülebilirlik koúulu olarak kabul
edilebilir. Bu oran yükselmedi÷i sürece hükümet mali yeterlilik durumunu
koruyacaktÕr. DolayÕsÕyla bir politikayÕ sürdürülebilir olarak yorumlamak için
borç alanlarÕn borçlarÕnÕ gelecek dönem gelir ve harcama düzenlemelerine
gerek kalmadan ödeyebilmeleri gerekmektedir.
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B. Mali Sürdürülebilirli÷in Cebirsel Yorumu
Mali sürdürülebilirli÷in cebirsel olarak ifade edilmesi aúa÷Õdaki soruya
verilecek cevap ile yakÕndan iliúkilidir: “Maliye politikasÕ, borçlarÕ artÕrmadan
sürdürülebilir mi? ya da hükümet ciddi vergi artÕúlarÕ ile harcama kÕsÕtlamalarÕ
yapmaksÕzÕn
(daraltÕcÕ
maliye
politikasÕna
veya
monetizasyona
baúvurmadan) mali sürdürülebilirli÷i sa÷layabilir mi?.”
Hükümet bütçe kÕsÕtÕ aúa÷Õdaki gibi formüle edilebilir (Ley, 2009) :
[1]1

ܦ௧ = ሺͳ  ݅௧ ሻܦ௧ିଵ - ܤ௧ - ǻܯ௧ = ܦ௧ିଵ - ሺܤ௧ െ ݅௧ ܦ௧ିଵ ሻ – ǻܯ௧
Burada :
ܦ௧

: Baz alÕnan yÕlÕn sonundaki kamu borç stokunu,

݅௧

: Ortalama nominal faiz oranÕnÕ,

ܤ௧

: Birincil hükümet bütçe dengesini,

ܯ௧

: Dönem sonundaki güçlü para stokunu, göstermektedir.

Eúitlik [1], hükümetin borç yükümlülüklerini ya da bütçe açÕklarÕnÕ ሺܤ௧ ൏
0) ya yeni borçlanmayla ya da monetizasyonla finanse edece÷ini veya
ikisinin bir bileúimini uygulayaca÷ÕnÕ ifade etmektedir. Aksi halde bütçe
dengesi fazla veriyorsa ሺܤ௧ > 0) mevcut borç stokunu ya da para stokunu
azaltma yoluna gidilmektedir, (ܤ௧   ο ܯൌ Ͳ) oldu÷u durumda net
amortisman, borç stokunu azaltmaktadÕr. Eúitlik [1] nominal GSYøH’nin oranÕ
úeklinde ifade edilirse (ܲ௧ ܻ௧ ) :
ୈ౪
౪ ଢ଼౪

=

ሺଵା୧౪ ሻୈ౪షభ

-

౪ ଢ଼౪

౪
౪ ଢ଼౪

-

౪
౪ ଢ଼౪

ሺଵା ሻ


ቀ
= ሺଵା ሻሺଵାగ
ሻ




షభ
షభ షభ

ቁ-


 

-

௱ெ
 

[2]

eúitli÷i elde edilir.
Eúitlik [2] yeniden aúa÷Õdaki gibi ifade edilirse, Eúitlik [3] elde edilir.
ሺଵା ሻ


݀௧ = ሺଵା ሻሺଵାగ
݀ ሺܾ   ο݉௧ ሻ
ሻ ௧ିଵ ௧




ଵା

= ቀ  ቁ ݀௧ିଵ - (ܾ௧   ο݉௧ ) = ߮௧ ݀௧ିଵ - ሺܾ௧   ο݉௧ ሻ
ଵା
ᇣᇤᇥ

[3]

ఝ
1

Bu çalÕúma boyunca her bir model için farklÕ numaralandÕrma ve notasyon yöntemi
uygulanmaktadÕr.
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Burada :

݃௧

: Reel büyüme oranÕnÕ,

ߨ௧

: Enflasyon oranÕnÕ (GSYøH deflâtörünü),

݀௧

: GSYøH oranÕnÕ,

ǻ݉௧

: SenyorajÕ,

ݎ௧

: Reel faiz oranÕnÕ2,

߮௧

: øskonto faktörünü ߮௧ = ሺͳ   ݎ௧ ሻ ൊ ሺͳ  ݃௧ ሻ, göstermektedir.

Eúitlik [3], önemli bir mali sürdürülebilirlik göstergesidir. Notasyonu
basitleútirmek için, ο݉ olarak belirtilen senyoraj formülasyondan çÕkarÕlÕp (b)
notasyonu ile gösterilir ve eúitlik yeniden aúa÷Õdaki gibi yazÕlÕrsa,
t

t

i1

i1

݀௧ = ݀  ߮௧ - ¦ ܾ

t



j i 1

߮

[4]

eúitli÷i elde edilir.
Daha sonra da, b ve ߮ de÷erleri bu eúitlikten çÕkarÕlÕrsa :
t 1

݀௧ = ݀ ߮ ௧ - b ¦ ߮ 

[5]

i 0

Eúitlik [5] elde edilir. Eúitlik [5] farklÕ örnekler için de kullanÕlabilir. Örne÷in
t zamanÕnda ödenmesi gereken, hedeflenen bir Borçlanma/GSYøH ሺ݀ҧ ሻ oranÕ,
faiz dÕúÕ fazla (b) eúitlikte çözülerek elde edilebilir: Reel faiz oranÕ büyüme
oranÕna eúit ve ߮ ൌ ͳ ise bu durumda Eúitlik [3] b = (݀ െ ݀ҧ )/T úeklini alÕr. Bu
nedenle birincil bütçe dengesi, bütçe açÕ÷ÕnÕ her yÕl bir t dönemi süresince
kapatmak zorundadÕr. Genel olarak ߮  1 varsayÕmÕ altÕnda yÕllÕk
performans, Eúitlik [6]’daki gibi olur.

b=

ௗబ ఝ ିௗത
σషభ
ఝ
Gసబ



ௗబ ିௗത

[6]

்

Eúitlik [3]’ün her iki tarafÕndan da ݀௧ିଵ çÕkarÕlÕrsa Borçlanma/GSYøH
oranÕndaki de÷iúiklik Eúitlik [7]’deki gibi olur.

2

r = (i - Ɏ) ൊ ሺͳ  Ɏሻ olarak verilen reel faiz oranÕ, i ve Ɏ de÷erleri %10’dan küçük oldu÷unda r
ൎ  െ Ɏ úeklinde tahmin edilmektedir (Ley, 2009).
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ο݀௧ = ቀ

 ି
ଵା

ቁ . ݀௧ିଵ - ܾ௧

[7]

Borçlanma/GSYøH oranÕnÕ istikrarlÕ bir hale getirebilmek için Eúitlik [7]’nin
sol tarafÕnÕ sÕfÕr kabul edip; faiz dÕúÕ fazla (b) çözülürse faiz dÕúÕ fazla
verilmesini sa÷layan sürdürülebilir borç dengesi Eúitlik [8]’deki gibi gösterilebilir
(Ley, 2009):

ܾ௧ = כቀ

 ି
ଵା

ቁ . ݀௧ିଵ

[8]

Yüksek oranda bir faiz dÕúÕ fazla, borç oranÕnÕn azalmasÕna (ܾ௧ ൏ ܾ௧) כ
yardÕmcÕ olacaktÕr. Faiz oranÕ ve büyüme oranÕ arasÕndaki farkÕn (ݎ௧ െ ݃௧ )
artmasÕ, yine artÕú gösteren bir sürdürülebilir faiz dÕúÕ fazlayÕ gerekli
kÕlmaktadÕr. Faiz oranÕ ile büyüme oranÕ arasÕndaki fark sÕfÕra eúit olursa, ݎ௧ =
݃௧ olur ve Eúitlik [7], ο݀௧ = - ܾ௧ úeklini alÕr. Bununla beraber Eúitlik [1]’den
borç stokundaki de÷iúimleri belirleyen Eúitlik [9]’daki genel denge eúitli÷i elde
edilmektedir.
οD = - ሺܤ௧ െ ݅௧ ܦ௧ ሻ

[9]

Genel Denge

GSYøH’nin oranÕ olarak ayrÕ ayrÕ büyüme oranlarÕ borç dinamiklerinde
gösterildi÷inde Eúitlik [7]’nin nominal faiz oranÕnÕ (݅௧ ) içeren versiyonu ile
baúlanÕr ve nominal büyüme oranÕ ߛ௧ = ݃௧ + ߨ௧ + ݃௧ ߨ௧ úeklinde belirtilirse,
Eúitlik [10] elde edilir.

ο݀௧ =

 ିఊ
ଵା௬

݀௧ିଵ - ܾ௧ =

= ሺܾ௧ െ ݅௧ ݀௧ିଵ ሻ –

 ିఊ
ଵାఊ

݀௧ିଵ - ሺܾ௧ െ ݅௧ ݀௧ିଵ ሻ - ݅௧ ݀௧ିଵ

ଵା
ߛ݀
ଵାఊ ௧ ௧ିଵ

[10]

Genel Denge

Özetle, Eúitlik [7]’de belirtildi÷i gibi nominal büyüme oranÕ ሺɀሻ sÕfÕr
de÷erini aldÕ÷Õnda, borç oranÕndaki de÷iúiklik merkezi hükümet dengesine
eúit olacaktÕr.
III. Mali Sürdürülebilirli÷e øliúkin Temel YaklaúÕmlar
Mali sürdürülebilirli÷in analizine yönelik çalÕúmalarÕ, çalÕúmalarda izlenen
yöntem açÕsÕndan beú grupta toplamak mümkündür. Bu yöntemlerden
birincisi, öncülü÷ünü Buiter (1985)’in yaptÕ÷Õ ekonomik göstergelerle mali
sürdürülebilirli÷i analiz eden Muhasebe YaklaúÕmÕ (accounting approach to
the budget deficit) ya da di÷er adÕyla Geleneksel YaklaúÕm (conventional
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approach); ikincisi, öncülü÷ünü Hamilton & Flavin (1986)’in yaptÕ÷Õ,
ekonometrik yöntemlerle mali sürdürülebilirli÷i analiz eden Bütçenin Bugünkü
De÷er KÕsÕtÕ YaklaúÕmÕ (present value constraint approach-PVC) ya da di÷er
adÕyla Ekonometrik YaklaúÕm (econometric approach) veya DönemlerarasÕ
Bütçe KÕsÕtÕ YaklaúÕmÕ (intertemporal budget deficit constraint approach);
üçüncüsü, Calvo vd. (2003) tarafÕndan öne sürülen Ani Duruú YaklaúÕmÕ
(sudden stop approach); dördüncüsü, Mendoza & Oviedo (2003) tarafÕndan
öne sürülen OlasÕlÕklÕ Model YaklaúÕmÕ (probabilistic model approach); ve
sonuncusu ise Sachs (2002) tarafÕndan öne sürülen Beúeri KalkÕnma
YaklaúÕmÕ (human development approach)’dÕr. AdÕ geçen bu yaklaúÕmlarÕn
ço÷u, mali sürdürülebilirlik analizine hükümet bütçe kÕsÕtÕndan baúlamaktadÕr.
Aúa÷Õda sÕrasÕyla bu yaklaúÕmlar ele alÕnmaktadÕr.
A. Muhasebe YaklaúÕmÕ
Muhasebe yaklaúÕmÕnda, önceki maliye politikalarÕyla mali yeterlilik
úartlarÕnÕn sa÷lanÕp sa÷lanmadÕ÷Õ test edilmekte ve gelece÷e iliúkin
politikalar ortaya konulmaya çalÕúÕlmaktadÕr. Bu yaklaúÕm; bütçe denkli÷i için
kamu kesiminin hâli hazÕrdaki ve gelecekteki varlÕk ve yükümlülüklerinin
bugünkü toplam de÷erlerinin birbirine eúit olmasÕ ya da varlÕklarÕnÕn
yükümlülüklerinden fazla olmasÕ noktasÕndan hareket etmektedir. Mali
sürdürülebilirli÷i ekonomik göstergeler kullanarak analiz eden muhasebe
yaklaúÕmÕ literatürde bazÕ akademisyenlerce “tutarlÕlÕk politikasÕ” olarak da
adlandÕrÕlmaktadÕr (Cuddington, 1996). Muhasebe yaklaúÕmÕnÕn öncüleri
arasÕnda Buiter (1985), Buiter (1993) ve Anand & van Wijnbergen (1989) yer
almaktadÕr.
Muhasebe yaklaúÕmÕ kullanÕlarak yapÕlan mali sürdürülebilirlik
çalÕúmalarÕnda, maliye politikasÕnÕn Kamu Sektörünün Net De÷eri/GSYøH
oranÕnÕ [Buiter’in (1985) kullandÕ÷Õ gösterge] veya Borç Stoku/GSYøH oranÕnÕ
[Blanchard’Õn (1990) kullandÕ÷Õ gösterge] sabit tutup tutmadÕ÷Õ test
edilmektedir. Ancak uygulamada ço÷u çalÕúmada kamu sektörünün net
de÷erinin hesaplanmasÕndaki güçlüklerden dolayÕ, genellikle Borç
Stoku/GSYøH oranÕ tercih edilmektedir.
Baz alÕnan yÕlda (t) kamu sektörü toplam gelirleri ile (ܶ௧ ) kamu
sektörünün faiz dÕúÕ harcamalarÕ ሺܩ௧ ) arasÕndaki farka eúit olan faiz dÕúÕ fazla
(ܷܴܵܲ௧ ) Eúitlik [1]’deki gibi ifade edilmektedir (Cuddington, 1996) :

ܷܴܵܲ௧ ൌ ܶ௧ - ܩ௧

[1]

Birçok ülkede hükümetler, bütçe gelirleri ile bütçe harcamalarÕ arasÕndaki
denkli÷i sa÷lamak adÕna harcamalarda kÕsÕtlamalara gitmemektedir. Bunun
sonucunda da, borç stokunda ciddi artÕúlar ortaya çÕkmaktadÕr. Borçlanma
konusunda üç kategori üzerinde durulmaktadÕr: Ulusal para birimi cinsinden
bonolar (B), yabancÕ para birimi cinsinden bonolar ሺ  כሻ ve parasal taban (M),
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ሺ୲ ሻdöviz kurunu göstermek üzere, baz yÕl (t) sonundaki ulusal para birimi
cinsinden hesaplanan toplam ödenmemiú borçlanma de÷eri, (ܤ௧ +ܵ௧ ܤ௧ כ+ܯ௧ )
olacaktÕr.
Mali sürdürülebilirlik analiz edilirken çeúitli makroekonomik unsurlar
arasÕndaki karúÕlÕklÕ tutarlÕlÕk, kamu sektörü borçlarÕnÕ birincil fazlaya
dönüútüren kamu sektörü finansal kÕsÕtÕ (PSFC) ile baúlamaktadÕr
(Cuddington, 1996). BorçlarÕn ሺܤ௧ ) tamamÕnÕn yurtiçi bonolardan oluútu÷u
varsayÕmÕ altÕnda nominal faiz oranÕ ሺ݅௧ ሻ iken PSFC Eúitlik [2]’deki gibi
olacaktÕr.

෫௧
ܤ෨௧ = ሺͳ   ݅௧ ሻܤ෨௧ିଵ - ܷܴܵܲ

[2]

Eúitlik [2]’deki tilda (̱) iúareti nominal de÷iúkenleri ifade etmektedir.
Eúitli÷in her iki tarafÕ fiyatlar genel seviyesine bölünürse ve ܲ௧ = ܲ௧ Ȁܲ௧ିଵ = 1
+ ߨ௧ iken ߨ௧ ; t-1 ve t dönemleri arasÕnda yurtiçi enflasyon oranÕna eúit kabul
edilirse Eúitlik [3]’e ulaúÕlÕr :
෨


= ሺͳ   ݅௧ ሻ

෨షభ


-

෫
ௌோ


ሺଵା ሻ෨

= ሺଵାగ ሻషభ 

షభ

෫
ௌோ


[3]

Tildalar kaldÕrÕldÕ÷Õnda finansal kÕsÕt eúitli÷i Eúitlik [4]’deki gibi olmaktadÕr:

ܤ௧ = ൫ͳ   ݎ௧ ͵൯ܤ௧ିଵ - ܷܴܵܲ௧

[4]

Eúitlik [4]’den aúa÷Õdaki sonuçlar çÕkarÕlabilir:
x Faiz dÕúÕ fazla de÷eri sÕfÕra eúit ise (ܷܴܵܲ௧ ൌ Ͳ), reel borç
stokundaki artÕú reel faiz oranÕna eúit olacaktÕr.
x Faiz dÕúÕ fazla de÷eri sÕfÕrdan küçük ise (ܷܴܵܲ௧ ൏ Ͳ), reel borç
stoku reel faiz oranÕnÕn üzerinde bir artÕú gösterecektir.
x Faiz dÕúÕ fazla de÷eri sÕfÕrdan büyük ise ሺܷܴܵܲ௧  Ͳ), reel borç
stoku reel faiz oranÕndan daha az artacaktÕr.
Burada faiz dÕúÕ fazlanÕn mali sürdürülebilirlik için taúÕdÕ÷Õ öneme
de÷inmekte kanÕmÕzca fayda vardÕr. Borç bata÷Õndaki ülkeler yüksek bir Borç
Stoku/GSYøH oranÕna sahip olduklarÕ için birincil dengenin fazla vermesi bu
ülkeler için mali sürdürülebilirli÷in sa÷lanmasÕ açÕsÕndan hayati önem
taúÕmaktadÕr. Çünkü verilen faiz dÕúÕ fazla kadar, kamu otoritesi daha az
borçlanma ve daha fazla borç yükünü azaltabilme úansÕna sahip olacaktÕr
(Emil & YÕlmaz, 2003). ùöyle ki bir ekonomide mali sürdürülebilirli÷i
belirleyen üç temel unsur, reel faiz oranÕ, ekonominin reel büyüme oranÕ ve
3

୲ , yurtiçi borç miktarÕnÕ göstermektedir ( ୲  ؠሺͳ   ୲ ሻ / ሺͳ   Ɏ୲ ሻ – 1).
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faiz dÕúÕ fazladÕr. Söz konusu bu üç unsur arasÕndaki iliúki aúa÷Õdaki gibi
formüle edilebilir (ùen vd., 2007):
FDF
Kamu Borç Stoku GSYú H
˺
r-g
GSYú H

Burada :
FDF

: Faiz dÕúÕ fazlayÕ,

r

: Reel faiz oranÕnÕ,

g

: Ekonominin büyüme oranÕnÕ, göstermektedir.

Ancak yukarÕda formüle edilen koúul sa÷landÕ÷Õ sürece bir ekonomide mali
sürdürülebilirli÷in oldu÷u söylenebilir. Aksi takdirde mali sürdürülebilirlikten
bahsetmek mümkün de÷ildir. Bir ekonomide reel büyüme oranÕ, reel faiz
oranÕndan yüksek ise Kamu Borç Stoku/GSYøH oranÕnÕn zamanla azalmasÕ;
aksi takdirde, baúka bir ifadeyle reel büyüme oranÕnÕn reel faiz oranÕndan
küçük olmasÕ durumunda Kamu Borç Stoku/GSYøH oranÕnÕn zamanla
artmasÕ beklenir. Reel faiz oranÕ, reel büyüme oranÕndan yüksek oldu÷u
sürece borçlarÕn azaltÕlmasÕ bir yana, mevcut Kamu Borç Stoku/GSYøH
oranÕnÕn dönemden döneme sabit tutulabilmesi için daha yüksek faiz dÕúÕ
fazlaya ihtiyaç vardÕr. Borç sarmalÕndan kurtulmak ancak faiz dÕúÕ fazla
vermekle mümkün olabilmektedir. Aksi takdirde ekonomi istikrarsÕz bir
dönemece girecek ve “borçlarÕn kartopu etkisi" ortaya çÕkacaktÕr. Böyle bir
olumsuz duruma mahal vermemek ve birincil açÕ÷Õ minimize etmek veya
tamamen ortadan kaldÕrmak için sÕkÕ bir maliye politikasÕnÕn uygulamaya
konulmasÕ kaçÕnÕlmazdÕr. Çünkü bir ülkede kamu bütçesinin sürekli birincil
bütçe açÕ÷Õ vermesi düúünülemez; er ya da geç birincil bütçe açÕ÷ÕnÕn
pozitife çevrilmesi ya da en azÕndan cari borçlarÕn faizlerini karúÕlayabilecek
düzeye çÕkarÕlmasÕ gerekir.
Kamu Borç Stoku/GSMH oranÕnÕn uzun dönemde sabit kalmasÕ, mali
sürdürülebilirli÷in oldu÷unu göstermektedir. Buradan hareketle mali
sürdürülebilirli÷in sa÷lanmasÕ için, kamu borcunun milli gelire oranÕnÕ sabit
tutacak bir bütçe politikasÕnÕn uygulanmasÕnÕn son derece önemli oldu÷u
söylenebilir. Bütçe/kamu açÕklarÕ temelinde ortaya çÕkan ve geliúen
borçlanmanÕn, borcun ödenebilmesinin yanÕ sÕra faizin de borçla ödendi÷i bir
sürece iúlerlik kazandÕrdÕ÷Õ durumlarda sürdürülebilirlik sorunlarÕ ortaya
çÕkmaktadÕr. Mali sürdürülebilirlik, Borç Stoku/GSMH oranÕnÕn en azÕndan
sabit kalmasÕ ile mümkün olmaktadÕr. Sürdürülebilir borç düzeyinin oldu÷u
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yapÕlarda alÕnan borçlar, faizleri geri ödeyebilecek biçimde kullanÕlabilmekte,
ya da ekonomide borç faizlerini ödeyebilecek bir üretkenlik söz konusu
olmaktadÕr (PÕnar, 2010).
Sürekli ve yeterli bir büyümeyi sa÷layabilen bir bütçe açÕ÷ÕnÕn ve kamu
borç stokunun mutlak olarak büyümesi, sürdürülebilirli÷in izlenmesi
bakÕmÕndan çok anlamlÕ de÷ildir. Nitekim Türkiye’de borç stoklarÕ hemen her
dönem sürekli bir artÕú e÷ilimi içinde olmasÕna ra÷men sürdürülebilirlik
konusu her dönem sorun olmamÕútÕr. Burada kimi dönemlerde gerçekleúen
yüksek büyüme hÕzlarÕnÕn belirleyici oldu÷unu söylemek mümkündür.
DolayÕsÕyla borç stokunun milli gelire oranla izlenmesi, sürdürülebilirlik
konusunda daha rasyonel öngörülerde bulunulmasÕnÕ kolaylaútÕracaktÕr
(YÕldÕrÕm & Karaman, 1999).
Sürdürülebilirlik konusu borç yükünün hafifletilmesinde ve sürdürülemez
bir borç yapÕsÕnÕn önüne geçilmesinde son derece önemlidir. Dünya BankasÕ
ile IMF de özellikle düúük ve orta gelirli ülkelerin mali sürdürülebilirli÷ini
sa÷lamak için 2005 yÕlÕnda yeni operasyonel çerçeveyi, 2006 yÕlÕnda Çok
Yönlü Borç Hafifletme Birimi’ni (MDRI) ve sonrasÕnda da Fon Orta Dönem
Strateji øzleme Birimi’ni kurmuúlardÕr. 2006 yÕlÕnda IMF ve Fon Orta Dönem
Strateji øzleme Birimi’nin toplantÕsÕnda alÕnan kararlar özetle úu úekilde
sÕralanabilir (Demir, 2009) :
x Dünya BankasÕ, geliúmekte olan ülkelere çok daha esnek ödeme
kolaylÕklarÕ sa÷lamalÕdÕr.
x IMF, geliúmekte olan ülkelerin makroekonomik sorunlarÕna çok daha
yakÕndan e÷ilmelidir.
x Öngörülen proje yardÕmlarÕ dikkatle izlenmeli, bu yardÕmlar
makroekonomik istikrara paralel geniúletilmelidir.
x Geliúmekte olan ülkelerin ekonomik istikrarÕ sa÷landÕktan sonra
yeniden yo÷un borç yüküne girmemeleri için bütçe harcamalarÕ
yönetimi reformu baúta olmak üzere etkinli÷i arttÕrÕcÕ bir dizi önlemler
almalarÕ ve bunlarÕ etkinlikle kullanmalarÕ sa÷lanmalÕdÕr.
Matematiksel sÕnÕflandÕrma metotlarÕ kullanÕlarak bütçe dengesi ve kamu
borçlarÕ arasÕndaki karúÕlÕklÕ dinamik makroekonomik iliúkiler birçok
çalÕúmada ortaya konulmuú olmakla birlikte; [Blanchard (1990), Bohn (1998),
Buiter (1985), Fischer & Easterly (1990) ve Frederiksen (2001)] bu
çalÕúmalardan farklÕ olarak Makin (2005) çalÕúmasÕnda mali sürdürülebilirli÷i
öncelikle matematiksel olarak tanÕmlamÕú, daha sonra da yeni grafiksel
tekniklerle yorumlamÕútÕr.
Mali
sürdürülebilirli÷in
sa÷lanÕp
sa÷lanmadÕ÷ÕnÕn
belirlenmesi,
Borçlanma/GSYøH oranÕnÕn artÕú yönünde mi azalÕú yönünde mi yoksa sabit
mi olaca÷Õna dair ilk elden bilgiler sunaca÷Õ için önemlidir. Bu nedenle birincil
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bütçe dengesi, yeni borçlanma miktarÕnÕn ya da eski borçlarÕn ödenecek
miktarÕnÕn oranlarÕnÕ belirlemesi bakÕmÕndan önemlidir. Hükümetler, birincil
bütçe dengesini bütçe harcamalarÕnÕ ve bütçe gelirlerini kullanmak suretiyle
iradi politikalarla4 pekâlâ kontrol altÕnda tutabilmektedirler. øradi politikalarla
kontrol altÕnda tutulabilecek olan bütçe muhasebe iliúkisi Eúitlik [1]’de ifade
edilmiútir:

ܦ௧ = ܦ௧ିଵ + iܦ௧ିଵ - ܲܤ௧

[1]

Burada :
D

: Kamu borcunu,

i

: Faiz oranÕnÕ,

PB

: Birincil bütçe dengesini,

g

: GSYøH büyüme oranÕnÕ, göstermektedir.

Eúitlik [1], nominal GSYøH (ya da ܻ௧ ) ile oranlanÕrsa aúa÷Õdaki eúitlik elde
edilecektir:



= (1+i)

షభ


-









ሺଵାሻ షభ

= ሺଵାሻ

షభ

-




[2]

Eúitlik [2], Kamu Borcu/GSYøH oranÕ úeklinde de÷iútirilirse Eúitlik [3] elde
edilecektir.



-

షభ
షభ

ሺଵାሻ షభ

= ሺଵାሻ

షభ

-

షభ
షభ

-



[3]



Buradan,








οቀ ቁ =

4

-

షభ
షభ

Ekonomi politikasÕ yönetiminde ekonomi politikasÕnÕn araçlarÕ, öncelikleri, büyüklükleri ve
zamanlamasÕ konusunda politikacÕlara geniú takdir yetkisi tanÕyan politikalara “iradi ekonomi
politikalarÕ”, (discretionary economic policy) adÕ verilmektedir. Bu tür bir politikada, siyasî
otoritenin ekonomi politikasÕ araçlarÕnda gerekli de÷iúiklikleri yaparak özellikle konjonktür ile
mücadeleye yönelik uygun tedbirleri alabilece÷i varsayÕlÕr. Bu varsayÕm altÕnda siyasî otorite
geniú takdir yetkisiyle özellikle para ve maliye politikalarÕnÕ kullanmaktadÕr. øradi ekonomi
politikalarÕ esasen Keynesyen iktisat ve onun bir uzantÕsÕ olan fonksiyonel maliye tarafÕndan
savunulmuú ve daha sonra tüm dünyada, ekonomi politikalarÕ uygulamalarÕnda yaygÕnlÕk
kazanmÕútÕr. øradi ekonomi politikalarÕna iliúkin ayrÕntÕlÕ bilgi için Bkz. Aktan, Dileyici & Özen
(2006).
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ି షభ



ଵା షభ

οቀ ቁ = ቂ

ቃ

-



[4]



Eúitlik [4], Borçlanma/GSYøH oranÕnÕn, birincil bütçe dengesi, faiz
oranÕndan ve büyüme oranÕndan daha hÕzlÕ artÕú gösterirse, artaca÷ÕnÕ; aksi
durumda da azalaca÷ÕnÕ göstermektedir.
Borçlanma/GSYøH oranÕ sabit bir de÷ere ulaúÕrsa,



=ቂ

ି షభ

ቃ

[5]

ଵା షభ

ya da eúitli÷i basitleútirmek adÕna,
pb = ߙ ቂ

ି
ଵା

ቃ

[6]

Eúitlik [6] elde edilir.
Burada:
pb

: Birincil Bütçe Dengesi/Gelir oranÕnÕ,

ߙ

: Önceki Dönem Borç Stoku/Gelir oranÕnÕ, göstermektedir.
Nominal ve reel faiz oranÕ arasÕndaki iliúki ise Eúitlik [7]’de gösterilmiútir:

i = ሺͳ   כ ݎሻ (1+ߨ) – 1

[7]

Burada:
כݎ

: Reel faiz oranÕnÕ,

ߨ

: Enflasyon oranÕnÕ, göstermektedir.

Nominal ve reel büyüme oranÕ arasÕndaki iliúki ise Eúitlik [8]’de
gösterilmiútir:
g = (1 + ݃() כ1+ߨ) – 1

[8]

Eúitlik [7] ve Eúitlik [8]’den yararlanarak Eúitlik [6] yeniden yazÕlÕrsa,
pb = ߙ ቂ

 ି ככ
ଵା כାగ

ቃ

[9]

Eúitlik [9] elde edilir.
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Eúitlik [9]’da yer alan faiz oranÕ, büyüme oranÕndan daha büyükse; mali
sürdürülebilirli÷in sa÷lanmasÕ için birincil bütçe fazlasÕ verilmesine ihtiyaç
vardÕr. Birincil bütçe dengesi ve mali sürdürülebilirlik arasÕndaki iliúki,
ùekil 2’deki gibi gösterilebilir.
ùekil-2: Birincil Bütçe Dengesi ve Mali Sürdürülebilirlik ArasÕndaki øliúki
çൗ
B



. ൬ ܦ൰
௧

ø

ௗ

ܻ௧

ߙ

݅െ݃
൨
ͳ݃



.
Birincil Bütçe
AçÕ÷Õ

.

ܲܦ௧



Ͷͷ

0

.

൬

ܦ௧ାଵ
൰
ܻ௧ାଵ

ܦ௧ ௦
൬ ൰
ܻ௧

.

Birincil Bütçe
FazlasÕ

.

<

çൗ

ܲܵ௧

pb

B

ø

Kaynak: Makin (2005).

ùekil-2’de yatay eksen, hükümetin t periodu için bütçe açÕ÷Õ ya da fazlasÕ
úeklinde oluúabilecek birincil bütçe dengesini göstermektedir. Dikey eksen
ise Kamu Kesiminin Borç Stoku/GSYøH oranÕnÕ göstermektedir. Orijin
noktasÕnda birincil bütçe dengesi (bütçe fazlasÕnÕn ya da açÕ÷ÕnÕn olmadÕ÷Õ

nokta) sÕfÕra eúittir ve borç oranÕ షభ úeklinde ifade edilmektedir. BB e÷risi,
షభ

ሺିሻ

dikey eksen üzerindeki kesim noktasÕ olan ߙ ሺଵାሻ noktasÕndan, yatay
eksende yer alan birincil bütçe dengesine ba÷lÕ olan pb noktasÕndan verilen
ekonomik büyüme oranÕ ve faiz oranÕ üzerinden geçmektedir. BB e÷risinin

negatif e÷imi; i  g ise dikey eksenin üst kÕsmÕ ile షభ noktasÕnÕn
షభ

kesiúiminden geçmektedir. Bu noktanÕn altÕnda bir de÷er almasÕ için i ൏ g
olmalÕdÕr. ùekilde görüldü÷ü üzere, i  g iken; birincil bütçe açÕ÷Õ (ܲܦ௧ )
birincil bütçe dengesinden (pb) fazladÕr ve birincil bütçe dengesi artan bir
56

Mali Sürdürülebilirlik: Teori ve Türkiye Uygulaması


ௗ

borç oranÕnÕ ቀ ቁ ifade etmektedir. Bununla beraber birincil bütçe fazlasÕ




௦

ሺܲܵ௧ ሻ, birincil bütçe dengesini (pb) aúarsa, borç oranÕ ቀ ቁ giderek azalÕú


trendine girer.

Tersi durumda, baúka bir ifadeyle i ൏ g iken, BB e÷risi yatay eksenin
ሺିሻ
altÕnda bir yerde kesiúecektir çünkü ߙ ሺଵାሻ ifadesi negatif olacaktÕr. ùekilde
görülmemekle beraber alçak bir BB e÷risi borç oranÕnda bir artÕú olmadan
düúük faiz oranÕ ya da yüksek büyüme oranÕ ile birincil bütçe açÕ÷Õ
verilebildi÷ini göstermektedir (Makin, 2005).
ùekil-3: Birincil Bütçe AçÕ÷Õ ve Mali Sürdürülemezlik ArasÕndaki øliúki
ܤ௧ାଵ

ç
ൗ



ܦ௧ାଵ
൰
ܻ௧ାଵ

൏

ܤ௧

൬

Ͷͷ




൬
Birincil
Bütçe
AçÕ÷Õ

G

ܦ௧
൰
ܻ

.

ܤ௧ାଵ


0 Ͷͷ

ܲܦ௧ǡ௧ାଵ

ܾ௧ାଵ

ܦ௧ିଵ
൬
൰
ܻ௧ିଵ

ܾ௧ାଵ

B
Birincil
Bütçe
FazlasÕ

ܾ௧

çൗ

ܤ௧

ø

Kaynak: Makin (2005).

Benzer analiz, ùekil-3’de görüldü÷ü gibi yüksek bütçe açÕklarÕ ve
borçlanmanÕn neden oldu÷u olumsuz konjonktürel dalgalanmalarÕn etkilerini
ortaya koymak amacÕyla da yapÕlabilir. Örne÷in t dönemindeki birincil bütçe

açÕ÷Õ, Borç Stoku/GSYøH oranÕnda ( ) artÕú göstermektedir. Kreditörler,


kamu sektörü mali yeterlili÷i ve zarar olasÕlÕ÷Õ ile yakÕndan ilgili olduklarÕndan
dolayÕ yüksek borç stokunu t+1 döneminde tutabilmek amacÕyla yüksek risk
primi faiz oranlarÕnÕ aynÕ dönem için (t+1) arttÕrmaktadÕr. Di÷er de÷iúkenler
sabitken varsayÕmÕ altÕnda yüksek faiz oranÕ ve uzayan bir belirsizlik ortamÕ
özel kesim yatÕrÕmlarÕnÕ ve dolayÕsÕyla büyüme oranÕnÕ (g) azaltacaktÕr.
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ùekil-3’de yer alan ܤ௧ାଵ ܤ௧ାଵ e÷risinin kesiúim de÷eri; t+1 döneminde
yüksek borç oranÕnÕ stabilize edebilecek daha yüksek bir birincil fazlayÕ
gösterse de ܤ௧ ܤ௧ e÷risinin de÷erinden daha büyüktür. Bu nedenle t+1
dönemindeki bütçe açÕ÷Õ (ܲܦ௧ǡ௧ାଵ ) , t+2, t+3 … t+n dönemlerinde de oluúacak
ve finansal krizler kaçÕnÕlmaz olacaktÕr. Aksine ekonomiye olumlu yönde
etkide bulunacak konjonktürel dalgalanmalarÕn yaúandÕ÷Õ dönemlerde t
döneminde büyük bütçe fazlalarÕ verilecek ve borç oranÕ düúecektir (Makin,
2005).
Bütçe kÕsÕtÕ GSMH’nin bir yüzdesi olarak ܻ௧ ile ifade edilirse, ܻ௧ Τܻ௧ିଵ ൌ (1݃௧ ) eúitli÷i yazÕlÕr ve ݃௧ ; t ve t-1 dönemleri arasÕndaki reel GSMH büyüme
oranÕnÕ göstermektedir. Bu durumda yeni eúitlik aúa÷Õdaki gibi yazÕlabilir:



ሺଵା ሻ

= ሺଵା ሻషభ 

ௌோ

[1]



షభ

YukarÕdaki eúitli÷in üzerinde yapÕlacak basit bir manipülasyon GSMH’ya
oran olarak eúitli÷in aúa÷Õdaki biçimde türetilmesine imkan sa÷layacaktÕr:

ܾ௧ =

ଵା
ܾ ଵା ௧ିଵ

ݎݑݏ௧

[2]

ve Eúitlik ሾʹሿ’de Borç Stoku/GSMH oranÕ olarak de÷iútirilirse yeni durum
Eúitlik [3]’deki gibi olacaktÕr :

߂ܾ௧ ൌ ܾ௧ - ܾ௧ିଵ =

 ି

ܾ
ଵା ௧ିଵ

- ݎݑݏ௧

[3]

Burada:
surp =

ି
ଵା

b úeklinde ifade edilebilir ve ݎݑݏ௧ ൌ ܷܴܵܲ௧ Τܻ௧ sonucu elde edilir.

Muhasebe yaklaúÕmÕnda, belirlenmiú olan GSMH büyüme hedefi ve sabit
reel faiz oranÕ veri iken, Borç Stoku/GSMH oranÕnÕ sabit tutan bir birincil
bütçe dengesi (birincil açÕk veya birincil fazla) sürdürülebilir olarak
tanÕmlanmaktadÕr. Kamu açÕklarÕnÕn finansmanÕnda senyoraj ve dÕú
borçlanmanÕn
denkleme
dâhil
edilmesi
muhasebe
yaklaúÕmÕnÕn
uygulamasÕnÕ de÷iútirmemekte aksine her zaman kamu maliyesi için bir
kaynak olarak göz önünde bulundurulmaktadÕr.
Muhasebe yaklaúÕmÕnÕn en büyük avantajÕ, belirli makroekonomik
hedefler arasÕndaki uyumu sa÷lamasÕdÕr. Örne÷in hükümetin sabit bir Borç
Stoku/GSMH hedefi, belli bir GSMH büyüme hedefi ve Birincil Bütçe
FazlasÕ/GSMH hedefi olabilir. Burada önemli olan husus, bu politika
hedeflerinin birbirleri ile uyumlulu÷unun ve makroekonomik modeller
yardÕmÕyla maliye politikasÕnÕn de÷iúiminden nasÕl etkilendiklerinin analiz
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edilmesinin gereklili÷idir. Avrupa Para Sistemi (EMS) üyesi olan ülkeler bu
yaklaúÕmÕ dikkate alarak :
x
x
x
x

Borçlanma/GSYøH oranÕnÕ (ܾ  ) כ%60,
GSYøH büyüme oranÕnÕ ሺ݃ ) כ%2,
Reel faiz oranÕnÕ ( ) כ ݎ%5,
Birincil Bütçe FazlasÕ/GSYøH oranÕnÕ
hedeflemektedirler (Cuddington, 1996).

(surp)

οܦ௧ / ܻ௧ = (ݎ௧ െ ݃௧ ) ܦ௧ିଵ / ܻ௧ +  ்ܤΤܻ௧ + ܴ௧ Τܻ௧

%1,0

olarak
[1]

Burada :
ܦ௧

: Toplam kamu borcunu,

ܻ௧

: Nominal GSYøH’yi,

ܤ௧

: Kamu kesimi birincil bütçe açÕ÷ÕnÕ,

ܴ௧

: Kamu kesimi artÕk faktörünü,

ݎ௧

: Kamu kesimi reel faiz oranÕnÕ,

݃௧

: Reel ekonomik büyüme oranÕnÕ, göstermektedir.

Eúitlik [1]’in sa÷ tarafÕndaki ilk ifade bütçe harcamalarÕnÕn faiz unsurunu
[(ݎ௧ െ ݃௧ ) ܦ௧ିଵ / ܻ௧ ] göstermektedir. ݎ௧  ݃௧ ise; Borçlanma/GSYøH oranÕnÕn
artÕú trendinde oldu÷u anlaúÕlmakta, ݎ௧ ൏ ݃௧ oldu÷u durumda ise
Borçlanma/GSYøH oranÕnÕn azalÕú trendinde oldu÷u anlaúÕlmaktadÕr.
Öte yandan eúitli÷in sa÷ tarafÕndaki ifade negatif ise hükümet;
Borçlanma/GSYøH oranÕndaki artÕúÕ azaltmak üzere faiz dÕúÕ fazla vermekte,
söz konusu ifadenin pozitif oldu÷u durumda ise Borçlanma/GSYøH oranÕnÕ
artÕú yönüne çevirmek için birincil açÕk vermektedir. Bir baúka ifadeyle,
eúitli÷in sa÷ tarafÕndaki ifadelerin miktar ve iúaretlerine ba÷lÕ olarak
Borçlanma/GSYøH oranÕ üzerinde net pozitif ya da net negatif etki
oluúmaktadÕr.
Mali sürdürülebilirli÷in hesaplanÕúÕnda öncelikle üzerinde durulmasÕ
gereken konu mevcut politikanÕn Borçlanma/GSYøH oranÕnÕ arttÕrÕp azaltmasÕ
ya da sabit tutmasÕ durumuna iliúkindir. Bispham (1987) bu gereklili÷i
karúÕlamaya yönelik bir eúitlik geliútirmiútir. Faizlerin ödenmiú olmasÕ ve
birincil açÕ÷Õn ሺܾ ൌ  ܤ௧ Τܻ௧ ሻ GSYøH’nin sabit bir oranÕ oldu÷u varsayÕmÕ geçerli
iken merkezi hükümet bütçe açÕ÷Õ oranÕ sabit de÷ildir. Bu nedenle faiz
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ödemeleri merkezi hükümet bütçe açÕ÷ÕnÕn de÷iúmesine neden
olabilmektedir. Borçlanma/GSYøH oranÕ; faiz oranÕ (r) ve ekonomik büyüme
oranÕ (g) arasÕndaki iliúkiye ba÷lÕdÕr ve (g   )ݎise,
ଵା

ܦ௧ Τܻ௧ = -b (

ି

)

[2]

Ya da e÷er (r ݃) ise

ܦ௧ Τܻ௧ = -bቀ

ଵା
ି

ቁቀ

ଵା ௧

ଵା

ଵା

ି

ቁ + bቀ

ቁ+ቀ

ଵା ௧
ଵା

ቁ ܦ Τܻ

[3]

eúitli÷i elde edilir.
Reel faiz oranÕ ekonomik büyüme oranÕndan büyük oldu÷unda
Borçlanma/GSYøH oranÕndaki de÷iúiklik ilk Borçlanma/GSYøH oranÕnÕn
büyüklü÷ü ve onun iúareti ile birincil dengeye ba÷lÕ olacaktÕr (Aristovnik &
BoݏƼ tjan, 2007). Kamu borcu ve bütçe açÕ÷Õ, Borçlanma/GSYøH oranÕ t՜ λ
iken maliye politikasÕ sürdürülemez demektir. Di÷er taraftan hükümet faiz dÕúÕ
fazla veriyorsa ve aynÕ zamanda borçlu de÷ilse, artan bir net varlÕk de÷erine
sahiptir. Buna ra÷men söz konusu durum gerçekleúmeyecek gibi de olabilir
baúka bir ifadeyle mali sürdürülebilirlik sa÷lanamayabilir.

ȁെܾȁ ቀ

ଵା
ି

ቁ  ȁܦ Τܻ ȁ

[4]

Sürdürülebilirlik ya da sürdürülemezlik durumunun test edilebilmesi için
Eúitlik [4]’deki ifadelerin ters yönde bir iliúkiye sahip olmasÕ gerekmektedir.
Bu nedenle yukarÕdaki eúitli÷e göre kÕsa dönem sürdürülebilirli÷i tesis etmek
için uygun düzeyde bir faiz dÕúÕ fazla verilmesi gerekmektedir. Bu durum
Eúitlik [5]’de sunulmuútur:

െܤ௧ Τܻ௧ = ሺݎ௧ െ ݃௧ ሻܦ௧ିଵ / ܻ௧

[5]

Sürdürülemez bir maliye politikasÕ, reel faiz oranÕnÕn (ݎ௧ ), reel büyüme
oranÕndan (݃௧ ) büyük oldu÷u ve birincil dengenin (ܤ௧ ) ya sürekli açÕk verdi÷i
ya da faiz oranÕnÕn büyüme oranÕnÕ aúmasÕnÕ engelleyecek kadar gerekli bir
bütçe fazlasÕnÕn oluúmadÕ÷Õ durumu ifade etmektedir (Aristovnik & BoݏƼ tjan,
2007).
Di÷er yandan orta ve uzun dönem vergi açÕ÷ÕnÕ ölçebilmek için
(Blanchard, 1993) sürdürülebilir geleneksel kamu kesimi dengesi alternatif
göstergeleri tanÕmlanabilir. Sürdürülebilir bütçe açÕ÷Õ (-ܤܸܱܩ௧ ) Eúitlik [5]’den
türetilmektedir:
െܤܸܱܩ௧ Τܻ௧ = ሺݎ௧ െ ݃௧ ሻ ܦ௧ିଵ Τܻ௧ - rܦ௧ିଵ / ܻ௧ = -gܦ௧ିଵ / ܻ௧
[6]
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Eúitlik [6]’da reel faiz oranÕ ve reel ekonomik büyüme oranÕ dikkate
alÕnmadÕ÷Õndan dolayÕ geleneksel açÕk mali sürdürülebilirli÷i ölçmede oldukça
yetersiz kalmaktadÕr. Bu nedenle literatürde alternatif olarak orta dönem vergi
açÕ÷Õ ሺݐ כെ ݐሻ dikkate alÕnmakta ve reel faiz oranÕ, reel ekonomik büyüme oranÕ
ve faiz ödemeleri haricindeki bütçe harcamalarÕ eúitli÷e dâhil edilmektedir. Bu
açÕdan Borçlanma/GSYøH oranÕnÕ sürdürülebilir kÕlan gerekli vergi oranÕ Eúitlik
[7]’de sunulmuútur:

ݐ௧ = כσሺ ݂ݎݐሻ / n + (r-g)ܦ Τܻ

[7]

Burada belirtilmesi gereken önemli bir konu; Eúitlik [7]’nin gerçekleúme
úartÕnÕn (n) de÷iúkeninin ve (r-g) ifadesinin yüksek olmamasÕna ba÷lÕ
oldu÷udur.
Buiter (1985) ve Blanchard’Õn (1990) mali sürdürülebilirli÷i ekonomik
göstergelerle test eden çalÕúmalarÕ ise literatürde oldukça önemli bir yere
sahiptir. Buiter (1985), Kamu Kesimi Net De÷eri/GSYøH oranÕnÕ sabit tutan
bir maliye politikasÕnÕn sürdürülebilir oldu÷unu öne sürmüú ve birincil bütçe
açÕ÷ÕnÕ hesaplayarak Eúitlik [1]’in sa÷lanmasÕ gerekti÷ini savunmuútur:

݀ҧ = ሺݎ௧ െ ݊௧ ሻݓ௧

[1]

݀௧

: Sabit birincil açÕk oranÕnÕ,

ݓ௧

: Baz alÕnan yÕldaki Kamu Sektörü Net De÷eri / GSYøH oranÕnÕ,

݊௧

: Baz alÕnan yÕldaki büyüme oranÕnÕ,

ݎ௧

: Baz alÕnan yÕldaki reel faiz oranÕnÕ, göstermektedir.

AyrÕca ݀௧ = ܦ௧ Τܻ௧ ve ݓ௧ = ܹ௧ Τܻ௧ úeklindedir. Buiter tarafÕndan geliútirilen
bu sürdürülebilirlik göstergesi, sabit birincil açÕk ile cari birincil açÕk
arasÕndaki fark olup Eúitlik [2]’deki gibi ifade edilebilir.

݀ҧ - ݀௧ = ሺݎ௧ െ ݊௧ ሻݓ௧ - ݀௧

[2]

Bu farkÕn (݀ҧ - ݀௧ ) negatif de÷eri; birincil bütçe açÕ÷ÕnÕn, Kamu Kesimi Net
De÷eri/ GSYøH oranÕnÕ stabilize edemeyecek kadar fazla oldu÷unu
göstermektedir. Bu durum mali sürdürülebilirli÷in olmadÕ÷ÕnÕn göstergesidir.
Buiter tarafÕndan geliútirilen bu gösterge türü literatürde mali sürdürülebilirli÷in
Kamu Kesimi Net De÷eri AçÕ÷Õ Göstergesi (net worth gap indicator) úeklinde
ifadesini bulmaktadÕr (Joseph, 2008).
Buiter (1985), Kamu Kesimi Net De÷eri/GSYøH oranÕnÕ sabit tutan
sürdürülebilir bir maliye politikasÕnÕn sa÷lanmasÕnÕ yorumlamÕútÕr. Buna göre
Kamu Kesimi Net De÷eri (Net Worth-NW) aúa÷Õdaki gibi formüle edilebilir
(Özcan, 2011):
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NW= ൫ ܩ ܤௗ  ܤ ൯ - (R+S)
Burada:
G

: Gelecekte yapÕlacak kamu harcamalarÕnÕn bugünkü de÷erini,

ܤௗ

: øç borçlarÕ,

ܤ

: DÕú borçlarÕ,

S

: Kamunun sahip oldu÷u toplam döviz rezervlerini,

R

: Gelecekte elde edilecek vergi ve vergi dÕúÕ gelirlerin bugünkü
de÷erini, göstermektedir.

Bu bakÕmdan net kamu de÷erinin sÕfÕr oldu÷u nokta, hükümetlerin acze
düúme sÕnÕrÕdÕr. Kamu kesimi; net de÷erini de÷iútirmeksizin harcama yapmak
ya da borç almak istiyorsa, bu durumda aldÕ÷Õ her borcun ya da yaptÕ÷Õ
harcamalarÕn karúÕlÕ÷Õnda, ya gelecekteki harcamalarÕnÕ kÕsmak ya da
gelecekte elde edece÷i gelirlerde artÕú sa÷lamak zorundadÕr. Bu bakÕmdan
ileride vazgeçilmesi güç olan yeni kamu harcamalarÕ, toplam borç stokunda
meydana gelen net bir artÕú úeklinde yorumlanmalÕ ve karúÕlÕ÷Õ yaratÕlmalÕdÕr.
Kamunun net de÷erinin, net kamu yükümlülüklerinden büyük olmasÕ
durumunda, devletin borçlanmak ya da mevcut borçlarÕnÕ ödemek açÕsÕndan
sorunu yoktur. Ancak; net kamu de÷eri sÕfÕra yaklaúmÕúsa ya da baúka bir
deyiúle kamu acze düúmek üzereyse, kamunun, net varlÕklarÕnÕ artÕrmadan
yeniden borçlanmaya gitmesi imkânsÕzdÕr. Kamunun acze düúmemesi ve mali
sürdürülebilirli÷i sa÷layabilmesi için, net de÷erini sürekli artÕrmasÕ ya da reel
yükümlülüklerine oranla sabit tutmasÕ bir gerekliliktir. Bu bakÕmdan; kamunun,
mali sürdürülebilirli÷i sa÷layÕp sa÷layamayaca÷ÕnÕ ölçmek açÕsÕndan net kamu
de÷erinin belirlenmesi ve borçlanma politikasÕnÕn buna göre düzenlemesi, son
derece önemlidir (TÜSøAD, 1996).
Bununla birlikte Buiter (1985), sürdürülebilir bir maliye politikasÕ için
kamu kesimi net de÷eri oranÕnÕn sabit tutulmasÕ gerekti÷ini savunmak ve
mali sürdürülebilirlik amacÕnÕ gerçekleútirmek için sa÷lanmasÕ gereken
durumu aúa÷Õdaki gibi ifade etmiútir:
F = R (S-W)
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Burada :
F

: GSYøH’nin uzun dönem denge oranÕnÕ,

W

: GSYøH net de÷eri oranÕnÕ,

R

: Uzun dönem reel faiz oranÕnÕ,

S

: Bütçe harcamalarÕnÕn cari de÷erini, göstermektedir.

Buiter’in mali sürdürülebilirlik göstergeleri ile kamunun net de÷erinin
gerçek boyutunu tespit etmek kolay olmamaktadÕr, çünkü kamu kesimi net
de÷erinin hesaplanmasÕ oldukça güçtür. Bu nedenle Blanchard (1990) cari
borç oranÕnÕ sürdürebilecek politikalar üzerine yo÷unlaúmÕú, birincil açÕk
göstergesi (primary gap indicator), vergi açÕ÷Õ göstergesi (tax gap indicator) ve
orta dönem vergi açÕ÷Õ göstergesi (medium-term tax gap indicator) olmak
üzere üç farklÕ mali sürdürülebilirlik göstergesi geliútirmiútir (Chalk & Hemming,
2000).
Bu göstergelerden birincisi, birincil açÕk göstergesidir ve bu gösterge
borç oranÕnÕ sürdürülebilir kÕlan sürekli birincil açÕ÷a dayanmaktadÕr.

݀ҧ = ሺ݊௧ െ ݎ௧ ሻܾ௧
ܾ௧ =




[3]

borç oranÕna eúittir ve Eúitlik [3]’de yerine konulursa bu durumda

birincil açÕk göstergesi Eúitlik [4]’deki gibi ifade edilir.

݀ҧ - ݀௧ = ሺ݊௧ െ ݎ௧ ሻܾ௧ - ݀௧

[4]

Bu göstergenin negatif de÷eri cari birincil açÕ÷Õn borç oranÕnÕ stabilize
edemeyecek kadar yüksek oldu÷u ve mali sürdürülebilirli÷in olmadÕ÷Õ
anlamÕna gelmektedir.
Blanchard (1990) tarafÕndan geliútirilen bir di÷er mali sürdürülebilirlik
göstergesi ise vergi açÕ÷Õ göstergesidir. Vergi açÕ÷Õ göstergesi, mali
sürdürülebilirlik için artan bütçe harcamalarÕnÕ finanse etmek için gerekli
vergi artÕú oranÕnÕ göstermektedir. Burada mali sürdürülebilirli÷i sa÷layacak
olan ideal bir Vergi Geliri/GSMH oranÕ tercih edilmektedir. Bu durum Eúitlik
[5]’de sunulmuútur:

ݐҧ = ݃௧ - ሺ݊௧ െ ݎ௧ ሻܾ௧

[5]
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Burada; ݃௧ , baz alÕnan yÕldaki faiz ödemeleri hariç bütçe harcamalarÕnÕ
göstermektedir. Vergi açÕ÷Õ göstergesi, cari dönemde gerçekleúen Vergi
Geliri/GSMH oranÕ ile ødeal Vergi Geliri/GSMH oranÕ arasÕndaki farka eúit olup;
bu durum Eúitlik [6]’da gösterilmektedir:
ݐ௧ - ݐҧ = ݐ௧ + ሺ݊௧ െ ݎ௧ ሻܾ௧ - ݃௧

[6]

ݐ௧ - ݐҧ ifadesinin sonucu pozitif bir de÷er veriyorsa; cari (t) döneminde
gerçekleúen Vergi Geliri/GSMH oranÕ -faiz dÕúÕ harcama miktarÕ ve faiz oranÕ
sabit ve veri iken- kamu borç stokunun sürdürülebilirli÷ini sa÷layan ødeal
Vergi Geliri/GSMH oranÕndan fazla ise mali sürdürülebilirli÷in gerçekleúti÷ini
aksi durumda mali sürdürülebilirli÷in gerçekleúmedi÷ini belirtmektedir.
Eúitli÷in negatif de÷eri, vergi açÕ÷Õ göstergesinin cari vergilerin, cari harcama
politikasÕ ile borç oranÕnÕ sürdürülebilir kÕlmakta oldukça düúük oldu÷unu
göstermektedir. Chalk & Hemming (2000) çalÕúmalarÕnda birincil bütçe açÕ÷Õ ve
vergi açÕ÷Õ göstergelerinin vurguladÕklarÕ noktalarÕn farklÕ olmasÕna karúÕn
temelde aynÕ gösterge oldu÷unu ileri sürmektedir.
Blanchard (1990) ise (ݐ௧ - ݐҧ) ifadesinin farklÕ de÷erlerinin (t) baúlangÕç
seviyesine ba÷lÕ olarak farklÕ sürdürülebilirlik göstergeleri olaca÷ÕnÕ ileri
sürmektedir.
Blanchard (1990) son olarak [sabit vergi ve büyüme oranÕ varsayÕmÕ
altÕnda] cari vergi oranÕ ile borç oranÕnÕ gelecek N yÕlda sürdürülebilir kÕlan
de÷er arasÕndaki farka eúit olan orta dönem vergi açÕ÷Õ göstergesini ileri
sürmüútür. Bu durumda sÕrasÕyla kamu borç stokunu sürdürülebilir kÕlan vergi
oranÕ ve orta dönem vergi açÕ÷Õ göstergesi Eúitlik [7] ve Eúitlik [8]’de
sunulmuútur:

ݐҧ =

ଵ
ே

N

¦

(݃௧ାଵ െ  ሺ݊௧ା െ ݎ௧ା ሻܾ௧ା ) =

i 0

ݐ௧ - ݐҧ = ݐ௧ + ሺ݊௧ െ ݎ௧ ሻܾ௧ -

ଵ
ே

N

¦

݃௧ା

ଵ
ே

N

¦

݃௧ା - (݊௧ െ ݎ௧ )ܾ௧

[7]

i 0

[8]

i 0

Orta dönem vergi açÕ÷Õ göstergesinin mali sürdürülebilirli÷i sa÷layÕp
sa÷lamadÕ÷Õ koúuluna iliúkin yorumu vergi açÕ÷Õ göstergesinden farklÕ de÷ildir
ancak orta dönem vergi açÕ÷Õ göstergesi gelece÷e yöneliktir ve gelecek
dönem harcamalarÕna iliúkin bir projeksiyonu gerekli kÕlmaktadÕr. Orta dönem
vergi açÕ÷Õ göstergesi, aynÕ zamanda, cari ve gelecek dönem harcama
politikalarÕ ile mali sürdürülebilirli÷inin sa÷lanabilmesi için gelecek N yÕlÕnda
vergi oranÕnÕn ne kadar artmasÕ gerekti÷ini ölçmektedir (Chalk & Hemming,
2000).
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Mali sürdürülebilirli÷i muhasebe yaklaúÕmÕ ya da di÷er adÕyla ekonomik
göstergelerle analiz eden çalÕúmalarda, geçmiú maliye politikalarÕyla mali
yeterlilik úartÕnÕn sa÷lanÕp sa÷lanmadÕ÷Õ test edilmekte ve gelece÷e yönelik
dersler çÕkartÕlmaya çalÕúÕlmaktadÕr. Bu yöntemin avantajÕ, ekonomik
göstergelerin hesaplanmasÕnÕn kolay olmasÕ ve güncelleútirmeye imkân
vermesidir. Ancak burada hemen belirtelim ki, bu yöntemin bazÕ dezavantajlarÕ
da bulunmaktadÕr. Mali sürdürülebilirli÷i muhasebe yaklaúÕmÕyla analiz eden
çalÕúmalarda de÷iúik göstergeler kullanÕlarak sonuca gidilmektedir. Ancak mali
sürdürülebilirli÷in muhasebe yaklaúÕmÕyla analizinde göstergelerin kendi
aralarÕndaki dinamik iliúkiler dikkate alÕnmamakta ya da en azÕndan bu iliúkiler
sabit kabul edilmektedir. Bu durum muhasebe yaklaúÕmÕnÕn bir kÕsÕtÕ olarak
karúÕmÕza çÕkmaktadÕr.
ùekil-4, muhasebe yaklaúÕmÕ kapsamÕnda kullanÕlan gösterge türlerini
göstermektedir.
ùekil-4: Muhasebe YaklaúÕmÕ
DönemlerarasÕ
Bütçe KÕsÕtÕ

Birincil
Bütçe AçÕ÷Õ

Vergi AçÕ÷Õ

Negatif

Pozitif

Net De÷er
AçÕ÷Õ

Kaynak: Joseph (2008).

B. Bugünkü De÷er KÕsÕtÕ YaklaúÕmÕ
Mali sürdürülebilirlik ile yakÕndan ilgili olan “Bugünkü De÷er Borç KÕsÕtÕ”
literatürde “Bugünkü De÷er KÕsÕtÕ” (present value constraint) ile
açÕklanmaktadÕr. Bu yaklaúÕma göre hükümetler dönemlerarasÕ bütçe kÕsÕtÕ
ile karúÕ karúÕyadÕrlar. Bu durum hükümetin bireylere yönelik, cari açÕklarÕnÕ
dengelemek üzere gelecekte bütçede fazla verece÷i taahhüdüne
dayanmaktadÕr. Burada sözü edilen dönemlerarasÕ bütçe kÕsÕtÕ uyumu
hükümetin gelecekte beklenen bütçe fazlasÕnÕn iskonto edilmiú de÷erini,
borcunun cari piyasa de÷erine eúitleyerek bütçe dengesini Ponzi Oyunu

65

Türkiye Bankalar Birliği

(Ponzi Game) finansmanÕna baúvurmadan dönemlerarasÕ dengeledi÷ini
ifade etmektedir. Ponzi Oyunu finansmanÕ; vadesi gelmiú olan eski borçlarÕn
yeni borçlanma araçlarÕ ile sistematik bir úekilde finanse edilmesidir.
BorçlarÕn bu yolla finansmanÕnÕ tanÕmlayan ilk iktisatçÕ Minsky (1977) ’dir.
Mali sürdürülebilirli÷in tanÕmÕnda iki anahtar kavram önem taúÕmaktadÕr.
Bunlardan birincisi bugünkü de÷er bütçe kÕsÕtÕ iken bir di÷eri dönemler arasÕ
bütçe kÕsÕtÕdÕr. Eúitlik [1]’deki modelde, dÕú borçlanmanÕn neden oldu÷u
olumsuzluklarÕn ve parasal hareketlerin dikkate alÕnmadÕ÷Õ kapalÕ bir
ekonomide basit bütçe kÕsÕtÕ sunulmaktadÕr.

ܤ௧ାଵ = ܴ௧ ܤ௧ + ܦ௧

[1]

Burada :
ܤ௧

: Kamu borç stokunun baúlangÕç de÷erini,

ܴ௧ ൌ ͳ   ݎ௧

: Baz alÕnan yÕllarda (t ve t+1) uygulanan iskonto
oranÕnÕ,

ܦ௧

: Birincil bütçe açÕ÷ÕnÕ, göstermektedir.

Eúitlik [1], ileride oluúturulacak dönemlerarasÕ bütçe kÕsÕtÕ için çözülürse
Eúitlik [2] elde edilir:

ܤ௧ = -

f

¦
j 0

Rሺݐǡ  ݐ ݆ሻିଵ ܦ௧ା +  R ሺݐǡ  ݐ ܶሻିଵ ܤ௧ା்ାଵ
՜ஶ

[2]

Eúitlik [2]’de yer alan sürdürülebilirlik koúulunun sa÷lanabilmesi faiz dÕúÕ
fazlanÕn bugünkü de÷erinin; gelecek dönem birincil açÕk de÷erini ve dönem baúÕ
borç stoku ile dönem sonu borç stoku de÷erleri arasÕndaki farkÕ aúmasÕnÕ
gerektirmektedir. Dönem sonu borç stokunun de÷eri pozitif ise hükümet borç
anapara ve faiz ödemelerini kapsayacak úekilde her dönem için borç
yenilemesine giderse Eúitlik [2] sa÷lanmÕú olmaktadÕr.
Öte yandan O’Connell & Zeldes (1988) çalÕúmalarÕnda hükümete kredi
verenler sÕnÕrlÕ sayÕda ise eúitli÷in sa÷lanamayaca÷ÕnÕ ifade etmektedirler.
Nihayetinde farklÕ bir açÕdan bakÕldÕ÷Õ zaman mali sürdürülebilirli÷in
belirleyicisi hükümete kredi verenlerdir.
Hükümetin Ponzi Oyunu finansmanÕna baúvurmasÕ halinde, bazÕ bireyler
borç senetlerini gelecek dönemde de ellerinde tutmak zorunda kalacaklardÕr.
Bunun sonucunda en azÕndan kÕsa dönemde tüketimlerini kÕsacaklar ve bu
nedenle refah düzeyleri azalacak, mevcut pozisyonlarÕnÕ borçlanmaya
gitmedikleri durum ile karúÕlaútÕracaklardÕr.
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BorçlanÕlan tutarÕ elde tutmama iste÷i, borçlanmaya gidip söz konusu
borcun yenilenmesi fikrine dominant olacaktÕr. Sonuçta hükümetin Ponzi
Oyunu finansmanÕna baúvurmasÕ, rasyonel bireylerin borç yükümlülüklerini
yerine getirmemeyi istemesine neden olacak ve sonuç itibariyle hiçbir
dönemde hükümetin borçlarÕnÕ çevirebilmesi mümkün olmayacaktÕr (Chalk &
Hemming, 2000).
Minsky (1977), Ponzi Oyunu finansmanÕnÕ spekülatif bir finansman olarak
tanÕmlamÕú, bu finansman türünde her zaman için nakit ödeme taahhütlerinin,
nakit gelir akÕmlarÕndan daha fazla oldu÷unu belirtmiútir. Bu nedenle bireyler
yalnÕzca faiz ödemeleri için de÷il; anapara ödemeleri için de borçlanmak baúka
bir ifadeyle borçlarÕnÕ sürekli olarak arttÕrmak zorunda olan ekonomik
birimlerdir. Ponzi finansmanÕna tabî olmuú bir ekonomik birim büyük bir
olasÕlÕkla negatif net de÷ere sahiptir. Bazen Ponzi oyunu, piramit biçiminde
finansman olarak da tanÕmlanmaktadÕr. Buna göre giderek artan borçlar ve
faiz ödemleri piyasalardan daha fazla borç alma yöntemi ile ödenmeye
çalÕúÕlmaktadÕr.
Ponzi
Oyunu’nun
gerçekleúmesinin
zor
olmasÕ
nedeniyle
sürdürülebilirlikle eú anlamlÕ kullanÕlan Ponzi Oyunu’nun olmadÕ÷Õ durum (no
ponzi game condition) uygulanmaktadÕr. Literatürde “çaprazlama durumu”
(transversality condition) olarak da belirtilen bu durum;  ்՜ஶ ܴ ሺݐǡ  ݐ
ܶሻିଵ ܤ௧ା்ାଵ  0 úeklinde formüle edilmektedir. Bu formülasyonda limit de÷eri
sonsuzdan sÕfÕra yakÕnsÕyorsa mali sürdürülebilirlik sa÷lanabilir. Bir baúka
deyiúle Ponzi Oyunu’nun olmadÕ÷Õ durum úeklinde ifade edilen bu kural, bir
ekonomik birimin sonsuza kadar borçlanamayaca÷ÕnÕ ortaya koymaktadÕr.
Çaprazlama durumu böylece en basit anlamda borç stokunun reel faiz
oranÕndan daha hÕzlÕ artmamasÕ anlamÕna gelmektedir. AslÕnda bu durum
bireylerin hükümete borçlanmaktan dolayÕ zararlÕ çÕkmadÕklarÕ durumda
eúitlenecek ve sonuçta sürdürülebilir maliye politikasÕ bütçe kÕsÕtÕnÕn
bugünkü de÷erini Eúitlik [3]’deki gibi sa÷layacaktÕr:

ܤ௧ = -

f

¦

Rሺݐǡ  ݐ ݆ሻିଵ ܦ௧ା

[3]

j 0

Bu nedenle mali sürdürülebilirlik, hükümetin bugünkü borçlanmasÕnÕ,
gelecek dönem faiz dÕúÕ fazla ile karúÕlaútÕrÕp birincil açÕ÷Õn bugünkü de÷erini
aúmasÕnÕ gerekli kÕlmaktadÕr. Ponzi oyununun olmadÕ÷Õ durum bugünkü de÷er
borç kÕsÕtÕnÕ sa÷layabilecek maliye politikalarÕnÕ belirlemek için önemlidir ve bu
kuralÕn gerçekleúmemesi halinde bugünkü de÷er borç kÕsÕtÕ da sa÷lanamamÕú
olur. Böyle bir durumda uygulanmakta olan maliye politikasÕnÕn de÷iútirilip,
sürdürülebilir hale getirilmesi gerekecektir.
Bugünkü de÷er kÕsÕtÕnÕ test eden ekonometrik çalÕúmalar, ekonometrik
bir model vasÕtasÕyla açÕk bir biçimde reel faiz oranÕ, ekonomik büyüme
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oranÕ, enflasyon oranÕ gibi de÷iúkenlerle ba÷lantÕ kurmaksÕzÕn birincil bütçe
dengesi, borç stoku ve bazÕ durumlarda bütçe harcamasÕ ile bütçe gelirleri
gibi de÷iúkenlerin zaman serisi özelliklerine odaklanmaktadÕr. Bu ve
benzeri makroekonomik serilere birim kök ve eú-bütünleúme testleri
uygulanarak sürdürülebilirlik analizi yapÕlmaktadÕr. Söz konusu
sürdürülebilirlik testlerinin uygulanabilmesi, maliye politikalarÕ rejiminde bir
de÷iúikli÷in olmamasÕnÕ ve uzun bir gözlem dönemini gerekli kÕlmaktadÕr
(Keskin, 2005).
Mali tutarlÕlÕk ve mali sürdürülebilirlik, maliye politikalarÕnÕn kendi içinde
ve gelece÷e yönelik makroekonomik hedeflerle uyumlu kalmasÕna ba÷lÕdÕr.
Bu uyum harcama ve finansman politikalarÕ açÕsÕndan en azÕndan geçmiúe
yönelik olarak bütçe kÕsÕtÕ denklemi kullanÕlarak ölçülebilmektedir. Bugünkü
de÷er kÕsÕtÕ ile önce harcama ve finansman politikalarÕ arasÕndaki tutarsÕzlÕ÷Õ
yaratan sebeplerin ortaya çÕkarÕlmasÕ amaçlanmakta, daha sonra bu
tutarsÕzlÕklarÕn nasÕl giderilebilece÷ine bakÕlarak kamu finansmanÕ ve mali
sürdürülebilirlik koúullarÕnÕn belirlenmesine çalÕúÕlmaktadÕr. Bugünkü de÷er
bütçe kÕsÕtÕ aúa÷Õda Eúitlik [1]’deki gibi ifade edilmiútir:
ሺ୲ାଵ െ ୲ ሻ + ሺ୲ାଵ െ ୲ ሻ = i୲ +

୲

- ௧

[1]

D

: Dönem baúÕ kamu borç stokunu,

M

: Parasal tabanÕ,

ø

: Borç faiz oranÕnÕ,

G

: Mal ve hizmet alÕmÕna yönelik bütçe harcamalarÕnÕ,

REV

: Net transferler sonrasÕ vergi ve di÷er gelir türlerini, göstermektedir.

Eúitlik [1] bütçe açÕ÷ÕnÕn ya borç ihracÕ ya da monetizasyon ile finanse
edilebilece÷ini göstermektedir. AúÕrÕ parasal geniúlemenin hiperenflasyona
sebep olabilmesi durumunda Eúitlik [1] aúa÷Õdaki gibi yazÕlabilir:
ሺ୲ାଵ െ ୲ ሻ = i୲ +

୲

- ୲

[2]

DönemlerarasÕ bütçe kÕsÕtÕ, hükümetin sÕnÕrsÕz bir úekilde
borçlanabilmesine; net baúlangÕç borçlanma miktarÕ ve bütçe harcamalarÕnÕn
beklenen de÷eri toplamÕnÕn, beklenen bütçe gelirleri tutarÕndan küçük eúit
olmasÕ úartÕyla bir sÕnÕr getirmektedir. Bu durum Eúitlik [3]’de belirtilmiútir
(Izquierdo & Panizza, 2003) :
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୲ +

f

¦
k 0

౪ ሺୋ౪శౡ ା୧ୈ౪శౡ ሻ
ሺଵା୧ሻౡ



f

¦
k 0

౪ ሺୖ౪శౡ ሻ
ሺଵା୧ሻౡ

[3]

Eúitlik [3]5’de limit t’den sonsuza giderken borçlarÕn bugünkü de÷erinin
sÕnÕrÕ sÕfÕr olmalÕdÕr. Teknik bir anlatÕmla:
ୈ

౪శభ
୰՜ஶ ሺଵା୧ሻ
ಜ = 0

[4]

olmasÕ gerekir. Bu eúitlik, Izquierdo & Panizza, (2003)’e göre daha önce de
bahsedilmiú olan Ponzi Oyunu’nun olmadÕ÷Õ durumu ifade etmektedir.
Sürdürülebilirlik göstergelerinin türetilmesinin baúlangÕç noktasÕ, Eúitlik [1]’de
gösterilen dönemlerarasÕ bütçe kÕsÕtÕ denklemidir. Bu denklemdeki bütün
de÷iúkenler GSYøH’ye bölünüp Eúitlik [5]’deki gibi ifade edilebilir.
[5]

ǻd = (r-g)d – ps
d

: Borç Stoku/GSYøH’ye oranÕnÕ,

r

: Reel faiz oranÕnÕ,

g

: Uzun dönem reel GSYøH büyüme oranÕnÕ,

ps

: [(REV-G )/ GDP] faiz dÕúÕ fazlayÕ, göstermektedir.

Eúitlik [5]’in pozitif de÷eri; Borç Stoku/GSYøH oranÕnÕn artÕú gösterdi÷ini
ve sürdürülebilir bir maliye politikasÕnÕn olmadÕ÷ÕnÕ göstermektedir. (ǻd) sÕfÕra
eúitlenir ise Eúitlik [4] yeniden ps = (r-g)d olarak yazÕlabilir. (r-g) > 0
varsayÕmÕ altÕnda, faiz dÕúÕ fazla de÷eri (ps) reel faiz oranÕ ile ekonominin reel
büyüme oranÕ ve baúlangÕç borç stokunun GSYøH’ye oranÕnÕ sürdürülebilir
kÕlan faiz dÕúÕ fazla de÷eri olarak tanÕmlanabilir. Izquierdo & Panizza (2003)
sa÷lamÕú oldu÷u basitlik açÕsÕndan Eúitlik [5]’i mali sürdürülebilirlik için
kullanÕlan en yaygÕn gösterge6 olarak kabul etmektedir.
f

5

Bu ifade, ୲ + ୲

¦
k 0

ሺୋ౪శౡ ାG౪శౡ ୈ౪శౡ ሻ

k



f

 ୲

¦
k 0

൫ଵାஔ౪శౠ ൯

j 0

ሺୖ౪శౡ ሻ

k



úeklini almaktadÕr. Burada į;

൫ଵାஔ౪శౠ ൯

j 0

de÷iúen iskonto oranÕnÕ göstermektedir.
6

ο = (r-g)d-ps, eúitli÷i borçlarÕn GSYøH üzerindeki da÷ÕlÕmÕnÕ gösteren standart bir eúitliktir.
ሺ୰ିሻ
BorçlarÕn farklÕ zamanlardaki da÷ÕlÕmÕnÕ gösteren en yaygÕn formülasyon ȟ =
d – ps
ifadesidir. Bu ikinci formülasyonda standart sürdürülebilirlik denklemi; ps =
(Izquierdo & Panizza, 2003).
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Öte yandan, Buiter (1985) tarafÕndan geliútirilen alternatif sürdürülebilirlik
göstergesi Eúitlik [6]’daki gibidir:

SUS = ps – (g-r)



[6]

ୋୈ

Burada, SUS, sürdürülebilirli÷i; W, kamu kesimi net de÷erini
göstermektedir. Eúitli÷in sa÷ tarafÕndaki ilk terim olan ps ifadesi, Kamu
Kesimi Net De÷eri/GSYøH oranÕnÕ sabit tutan faiz dÕúÕ fazlayÕ göstermektedir.
Buiter’in sürdürülebilirlik göstergesine göre sürdürülebilirlik; reel faiz dÕúÕ
fazla ve kamu kesimi net de÷erini sürdürülebilir kÕlan ve GSYøH’nin oranÕ
olan faiz dÕúÕ fazlanÕn de÷erine ba÷lÕdÕr.
Eúitlik [6]’da ifade edilen sürdürülebilirlik denkleminin negatif bir de÷er
almasÕ, mevcut mali durumda sürdürülemezli÷in göstergesi olarak
de÷erlendirilir. Eúitlik [6]’nÕn avantajÕ, kamu kesimi net de÷erinin bütçe
harcamalarÕnÕn artmasÕna neden olmasÕdÕr. DezavantajÕ ise kamu kesimi net
de÷erinin ölçümünün zorlu÷udur.
YukarÕda tartÕúÕlan sürdürülebilirlik göstergelerine yönelik ciddi eleútiriler
oldu÷unu burada belirtmekte kanÕmÕzca fayda vardÕr. Bu konuda ilk eleútiri
bu politikalarÕn belirli bir Borç Stoku/GSYøH oranÕnÕ sabitlemeye odaklanmÕú
olmalarÕna ancak bu oranÕ optimalize etmeye yönelik herhangi bir
açÕklamaya sahip olmamalarÕna yöneliktir. Bu nedenle bazÕ ülkeler düúük
borç stoku hedeflerine ulaúmayÕ amaçlayabilirler. Bu durumda
sürdürülebilirli÷in tanÕmÕ, yeni borçlanma hedefini sabit tutmaya yönelik
politikalar, úeklinde yapÕlabilir. økinci eleútiri, úimdiye kadar bütün
göstergelerin uzun dönem sürdürülebilirliklerinin koúullarÕ için yeterli kabul
edilmiú olmasÕna yöneliktir. Bir di÷er eleútiri ise bu göstergelerin GSYøH
büyüme oranÕ, faiz oranÕ, bütçe harcamalarÕ ve bütçe gelirlerini gerektirdi÷i
varsayÕmÕna dayanmasÕ ve bu de÷iúkenleri dÕúsal de÷erler olarak kabul
etmesidir. Hâlbuki bu de÷iúkenlerin ço÷u içsel olmaya e÷ilimlidir ve
aralarÕnda korelasyon vardÕr. Özellikle birincil bütçe açÕ÷ÕnÕn, faiz oranÕ ve
büyüme üzerinde etkisinin olmayaca÷Õ varsayÕmÕ ya da büyümedeki
de÷iúikliklerin faiz dÕúÕ fazla üzerinde etkisinin olmadÕ÷Õ varsayÕmÕ tamamen
gerçek dÕúÕdÕr. Son olarak da, geliúmekte olan ço÷u ülkede, o ülkelerin
yapÕsal özelliklerini karakterize eden birçok faktörün dikkate alÕnmadÕ÷Õ
gerekçesiyle eleútirilmektedir (Izquierdo & Panizza, 2003).
Bugünkü de÷er yaklaúÕmÕna göre mali sürdürülebilirli÷in testi, hükümetin
bütçe finansmanÕ kÕsÕtÕndan hareketle ve denkleme (n) dönem için öteleme
uygulanarak yapÕlmaktadÕr. Hükümetin dönemlerarasÕ bütçe kÕsÕtÕ Eúitlik
[1]’deki gibi yazÕlabilir:
୲ + ୲ - ୲ - ୲ ୲ כ-

୲

ୢ
ୢ
כ
כ
- ୲ +୲ ୲ିଵ
+ ି୲ ୲ ୲כଵ
ൌ ୲ୢ - ୲ିଵ
+ ୲ (୲ כെ ୲ିଵ
)
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Eúitli÷in sol tarafÕ bütçe açÕ÷ÕnÕ, sa÷ tarafÕ ise bu açÕ÷Õn finansman
yöntemlerini göstermektedir. YukarÕdaki eúitlikteki semboller ise sÕrasÕyla;
ܥ௧

ܧ௧

: Baz alÕnan yÕldaki kamu kesimi tüketim harcamalarÕnÕn nominal
de÷erini,
: Baz alÕnan yÕldaki kamu kesimi sermaye oluúumunun nominal
de÷erini,
: Baz alÕnan yÕldaki transfer harcamalarÕ sonrasÕ vergi gelirleri ve
sübvansiyonlarÕn nominal de÷erini,
: Baz alÕnan yÕldaki nominal döviz kurunu (dolar cinsinden),

ܰ௧
ܨ௧
ܸ௧

: Baz alÕnan yÕldaki dÕú yardÕmlarÕn dolar cinsinden de÷erini,
: Baz alÕnan yÕldaki kamu kesimi sermaye stoku brüt nakit akÕúÕnÕ,
: Baz alÕnan yÕldaki özelleútirme gelirlerini,

݅௧

: Baz alÕnan yÕldaki kamu kesimi borçlarÕnÕn yabancÕ para odaklÕ
nominal faiz oranÕnÕ,
: Baz alÕnan yÕldaki yabancÕ para birimi cinsinden merkezi hükümetin
borçlarÕnÕn nominal hisse senedi stokunu,
: Baz alÕnan yÕldaki kamu kesimi borçlarÕnÕn yabancÕ para odaklÕ
nominal faiz oranÕnÕ,
: Baz alÕnan yÕldaki yabancÕ para cinsinden merkezi hükümet
borcunun brüt de÷erini, göstermektedir.

ܣ௧
ܶ௧

ܤ௧ௗ
݅௧כ
ܤ௧

Eúitlik [1]’in sa÷ tarafÕ, merkezi hükümet bütçe açÕ÷ÕnÕn yabancÕ para
birimi cinsinden ek borçlanmayla finanse edildi÷ini göstermektedir. Baz
alÕnan yÕldaki (t) merkezi hükümet bütçe fazlasÕ, eúitli÷in sol tarafÕnda negatif
olarak yer almaktadÕr. Merkezi hükümetin t dönemindeki faiz dÕúÕ fazla de÷eri
ሺܵ௧ ሻ ile gösterilmekte ve bu de÷er faiz ödemeleri çÕkarÕldÕktan sonraki
ortalama bütçe fazlasÕna eúit olmaktadÕr. Bu durumda ሺܵ௧ ሻ aúa÷Õdaki gibi
yazÕlabilir:

୲ ൌ ୲ + ୲ ୲ כ+

୲

+ ୲ - ୲ - ୲

[2]

Merkezi hükümetin brüt borç stokunun t dönemi sonundaki nominal
de÷eri ሺܤ௧ ሻ olup; Bu da,

ܤ௧ ൌ ܤ௧ௗ + ܧ௧ ܤ௧כ

[3]

úeklinde ifade edilmektedir. Eúitlik [1] yeniden düzenlenerek Eúitlik [4]’deki
gibi yazÕlabilir:
ୢ
כ
୲ ൌ ሺͳ   ୲ ሻ୲ିଵ
+ ሺͳ    ୲כሻ୲ ୲ିଵ
- ୲

[4]
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Burada :
ܻ௧

: Reel GSYøH’yÕ,

ܲ௧

: GSYøH deflâtörünü,

݃௧ ൌ ሺܻ௧ െ ܻ௧ିଵ ሻ/ܻ௧ିଵ

: Reel GSYøH’nin büyüme oranÕnÕ,

ߨ௧ ൌ ሺܲ௧ െ ܲ௧ିଵ ሻ/ܲ௧ିଵ

: Enflasyon oranÕnÕ,

ߝ௧ ൌ ሺܧ௧ െ ܧ௧ିଵ ሻ/ܧ௧ିଵ

: YabancÕ para biriminin de÷er artÕúÕnÕ,
göstermektedir.

Eúitlik [4]’ün her iki tarafÕ da nominal GSYøH’ya (ܲ௧ ܻ௧ ) bölünürse, bütün
terimler GSYøH’nin bir oranÕ olarak Eúitlik [5]’deki gibi yazÕlabilir:
౪
౪ ଢ଼౪

ౚ
౪షభ

ൌ ሺͳ   ୲ ሻ ൬

౪ ଢ଼౪

ܲ௧ ൌ ܲ௧ିଵ (1 + ߨ௧ ) ,
edildi÷inde,
౪
౪ ଢ଼౪

ሺଵା୧ ሻ

౪
൬
ൌ ሺଵା ሻሺଵା
ሻ
౪

౪

൰ + ሺͳ    ୲כሻ ቀ

౪ כ౪షభ
౪ ଢ଼౪

ቁ-

ୗ౪

[5]

౪ ଢ଼౪

ܻ௧ ൌ ܻ௧ିଵ (1 + ݃௧ ) ve ܧ௧ ൌ ܧ௧ିଵ (1 + ߝ௧ ) olarak ifade
ౚ
౪షభ
౪షభ ଢ଼౪షభ

ሺଵା୧ כሻሺଵାக ሻ

൰ + ሺଵା౪ ሻሺଵା౪ ሻ ቀ
౪

౪

౪షభ כ౪షభ
౪షభ ଢ଼౪షభ

ቁ-

ୗ౪
౪ ଢ଼౪

[6]

Eúitlik [6] küçük harfler kullanÕlarak ve GSYøH’ye oran olarak ifade
edildi÷inde Eúitlik [7]’ye ulaúÕlÕr:
ሺଵା  כሻሺଵାఌ ሻ

ሺଵା ሻ

ܾ௧ ൌ ሺଵାగ



כ
ܾ ௗ + ሺଵାగ ሻሺଵା ሻ ܾ௧ିଵ
- ݏ௧
ሻሺଵା ሻ ௧ିଵ






[7]

ܾ௧ ൌ

ܤ௧
ܲ௧ ܻ௧

: Toplam Merkezi Yönetim BorçlanmasÕ/GSYøH de÷erini,

ܾ௧ௗ ൌ

ܤ௧ௗ
ܲ௧ ܻ௧

: Dönem Sonundaki Toplam Merkezi Yönetim
BorçlanmasÕ/GSYøH de÷erini,

ܾ௧ כൌ

ܧ௧ ܤ௧כ
ܲ௧ ܻ௧

: Merkezi Yönetim BorçlanmasÕ/GSYøH de÷erini,

ݏ௧ ൌ

ܵ௧
ܲ௧ ܻ௧

: Dönem Sonundaki Merkezi Hükümet Faiz DÕúÕ Fazla/GSYøH
oranÕnÕ, göstermektedir.

72

Mali Sürdürülebilirlik: Teori ve Türkiye Uygulaması

Sonuç olarak, reel faiz oranÕ tanÕmÕnÕ kullanarak ݎ௧ , baz alÕnan yÕlda (t), 1 +
ሺଵା ሻ
ௗ
כ
ݎ௧ ൌ ሺଵାగ ሻ úeklinde yazÕlÕr ve Eúitlik [7],
ܾ௧ିଵ
ൌ ܾ௧ିଵ ൌ ܾ௧ିଵ
eúitlikleri


kullanÕlarak yeniden Eúitlik [8]’deki gibi ifade edilebilir (Marks, 2004) :
ሺଵା ሻ

ܾ௧ ൌ ሺଵା ሻ ܾ௧ିଵ + ቂ

ሺଵା כሻሺଵାఌ ሻିሺଵା ሻ



ሺଵାగ ሻሺଵା ሻ

כ
ቃ ܾ௧ିଵ
- ݏ௧

[8]

Eúitlik [8]’de yer alan ilk terim iç ve dÕú borçlara uygulanan yurtiçi faiz
oranÕnÕ göstermektedir. økinci terim ise yabancÕ para birimi üzerinden ihraç
edilen borçlarÕn maliyetini göstermektedir. Notasyonu basitleútirmek adÕna
faiz dÕúÕ fazla GSYøH’ye oran olarak ifade edilirse Eúitlik [9] elde edilir.

ݏ௧ ൌ ݏ௧ – ቂ

ሺଵା כሻሺଵା ሻିሺଵା ሻ
ሺଵାగ ሻሺଵା ሻ

כ
ቃ ܾ௧ିଵ

[9]

Bu oran, Faiz DÕúÕ Fazla/GSYøH oranÕnÕ göstermektedir. Bu durumda
merkezi hükümet borcu Eúitlik [10]’daki gibi yazÕlabilir:
ሺଵା ሻ

ܾ௧ ൌ ሺଵା ሻ ܾ௧ିଵ - ݏǁ௧

[10]



Mali sürdürülebilirli÷e iliúkin bir baúka çalÕúma da Ley (2009) tarafÕndan
yapÕlmÕútÕr. Söz konusu çalÕúmada herhangi bir (s) gelecek dönemi için
toplam borç anapara ve faiz ödemelerinin net úimdiki de÷eri p =
ሼ௦ ǡ ௦ାଵ ǡ ௦ାଶ ǡ ǥ ሽ úeklinde, iskonto edilmiú nominal faiz oranÕ ise i = r +
ߨ  ݅ߨ úeklinde gösterilmektedir. Bu durumda eúitlik aúa÷Õdaki gibi ifade
edilebilir:
f

D (p,r,Ɏ) =

¦
t s

୮౪
ሾሺଵାሻሺଵା୰ሻሿ౪ష౩

[1]

Eúitlik [1]’de yer alan yüksek bir faiz oranÕ de÷eri, herhangi bir ülkede
borçlarÕn geri ödenememesi riskini arttÕracak ve kamu borçlarÕnÕn piyasa
de÷erini (D (p,r,Ɏ)) azaltacaktÕr.
Ley (2009), mali sürdürülebilirli÷in sa÷lanmasÕnÕn koúulunu, faiz dÕúÕ
fazlanÕn cari de÷eri ile borç yükümlülü÷ünün birbirine eúit olmasÕna
dayandÕrmaktadÕr7. Bu koúuldan hareketle de, net faiz dÕúÕ fazla de÷erini
(B(b,r,Ɏ)) úeklinde hesaplamÕútÕr (Ley, 2009) :
D (p,r,Ɏ) = B (b,r,Ɏ)

7

[2]

Para politikasÕ dominant rejimlerde mali sürdürülebilirlik koúulu mali dengelerin
sonuçlarÕnÕn düzenlenmesi ile sa÷lanÕr, maliye politikasÕ dominant rejimlerde ise tam tersi
olarak birincil fazlanÕn (b) verildi÷i ve enflasyon oranÕnÕn düzenlendi÷i durumlarda mali
sürdürülebilirlik koúulu gerçekleúmiú demektir.
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Birincil bütçe dengesinin zaman içerisinde nominal GSYøH büyüme
trendi içerisinde artÕú gösterdi÷i varsayÕmÕ altÕnda ୲ = (1 + g)(1 + Ɏ)B
úeklinde olacak ve bu ifade GSYøH’nin yüzdesi olarak sabit kalÕp, ୲ = B/ୱ =
b úeklini alacaktÕr. Birincil dengenin t = s+1’de Net Bugünkü De÷eri/GSYøH
oranÕ ise Eúitlik [3]’deki gibi olacaktÕr:

ଢ଼౩

f

¦

ሺଵାሻሺଵାሻ ୲ିୱ

t s 1

ቂ ሺଵାሻሺଵା୰ሻ ቃ

=

ଵା
ଵା୰

f

b

¦
t s

ቀ

ଵା ୲ିୱ
ଵା୰

ቁ

=

ଵା
୰ି

b

[3]

Mali sürdürülebilirlik koúulu, cari borç oranÕnÕn net bugünkü de÷erini ሺ݀௦ )
denkleútirmeyi gerektirir ve bu de÷er ୱ = b(1+g)/(r-g) úeklinde ifade edilir. Bu
eúitlik birincil fazla (b) için çözüldü÷ünde Eúitlik [4] elde edilir.
୰ି
ܾ෨ = ቀ ቁ . ݀௦

[4]

ଵା

Eúitlik [4], Borçlanma/GSYøH oranÕnÕ sa÷layan ܾ  כde÷erini
tanÕmlamaktadÕr. Mali sürdürülebilirlik için gerekli olan sabit oranlÕ bir faiz dÕúÕ
fazla borç oranÕnÕ hiçbir zaman sÕfÕrlamaz yalnÕzca istikrarlÕ hale getirir.
Cuddington (1996) ise sürdürülebilir ve sürdürülemez bir maliye
politikasÕnÕ örneklerle açÕklamaktadÕr. Sürdürülemez bir maliye politikasÕnÕn
temel varsayÕmlarÕ, bir ekonomide GSYøH’nin (Y) dÕúsal oldu÷u ve (g)
seviyesinde arttÕ÷Õ, bütçe harcamalarÕ ile vergi gelirinden ba÷ÕmsÕz
oldu÷udur. Öte yandan devletin uyguladÕ÷Õ maliye politikasÕ kurallarÕ çok
basit bir úekilde aúa÷Õdaki gibi ifade edilmektedir:
x Bütçe harcamalarÕ GSYøH’nin bir oranÕ olarak sabit tutulmaktadÕr ve
GSYøH; (ߛ), ߛ = ܩ௧ Τܻ௧ kÕsÕtÕ altÕnda sabittir.
x Düz oranlÕ bir vergi tarifesi uygulanmaktadÕr (t = ܶΤܻ) ve devletin
vergiden baúka gelir kayna÷Õ yoktur.
x YukarÕda belirtilen iki kuralÕn uygulanmasÕ sonucunda ortaya çÕkan
açÕklarÕ finanse etmede reel faiz oranÕ seviyesinde ülkenin kendi
ulusal para birimi cinsinden ihraç etti÷i bonolar kullanÕlmaktadÕr.
Böyle bir maliye politikasÕ içerisinde bütçe fazlasÕ eúitli÷i aúa÷Õdaki gibi
yazÕlabilir:

ܷܴܵܲ௧ = ሺ߬ െ ߛሻܻ௧

[1]

Bütçe fazlasÕnÕn ሺܷܴܵܲ௧ ሻ zaman içerisinde reel GSYøH büyüme oranÕ (g)
kadar artÕú gösterdi÷i kabul edildi÷inde Eúitlik [2] elde edilmiú olur.

ܷܴܵܲ௧ = ሺ߬ െ ߛሻܻ ሺͳ  ݃ሻ௧

[2]

74

Mali Sürdürülebilirlik: Teori ve Türkiye Uygulaması

Önceki dönemden kalmÕú olan borçlanma düzeyi olan ܤ௧ିଵ ifadesi bütçe kÕsÕtÕ
borç dinamiklerini tarif etmektedir ve buradan da Eúitlik [3] türetilebilir:

ܤ =

ௌோబ
ି

=

ሺఛିఊሻబ

[3]

ି

Hangi seviyede birincil açÕ÷Õn sürdürülebilirli÷ine karar verebilmek,
senyoraj ile iç ve dÕú borçlanma hakkÕnda bazÕ varsayÕmlarÕ kabul etmeyi
gerektirir. Mali sürdürülebilirlik çalÕúmalarÕnda bütçenin bugünkü de÷er kÕsÕtÕ
yaklaúÕmÕnÕn öncelikle geliúmiú ülkeler için geliútirilmiú oldu÷u gözden
kaçÕrÕlmamalÕdÕr. Bu ülkeler özelinde senyorajÕn önemsiz oldu÷u ve kamu
borçlanmasÕnÕn
ülkenin
kendi
para
birimi
cinsinden
yapÕldÕ÷Õ
varsayÕlmaktadÕr. Bu varsayÕmlar altÕnda bütçe açÕ÷ÕnÕ finanse etmenin kÕsÕtÕ,
basit bir dinamik eúitlikle ܤ௧ = ሺͳ  ݎ௧ ሻܤ௧ିଵ - ܷܴܵܲ௧ úekilde ifade edilebilir.
Büyüme oranÕnÕn reel faiz oranÕndan büyük oldu÷u durumda (gr)
ekonomi dinamik olarak etkin de÷ildir ve bütçenin bugünkü de÷er kÕsÕtÕnda
gelecekte elde edilecek bütçe fazlasÕnÕn iskonto edilmiú de÷eri sonsuz olarak
görülür. Bu nedenle anlamlÕ bir dönemler arasÕ bütçe kÕsÕtÕ yoktur. Gelecek
dönemde oluúacak bütçe fazlasÕnÕn úimdiki de÷eri negatif ise maliye
politikasÕ borcun úimdiki seviyesine ba÷lÕ olmaksÕzÕn sürdürülemez demektir.
Bir baúka ifadeyle alÕnan önlemler sonucunda sürekli birincil açÕk veriliyorsa,
borcun miktarÕnda yapÕlacak herhangi bir de÷iúiklik mali disiplini
sürdürülebilir kÕlamaz.
Öte yandan, gelecek dönem bütçe fazlasÕnÕn cari de÷eri pozitif ancak cari
ሺఛିఊሻబ
borcun de÷erinden daha az ise ܤ =
úeklinde yazÕlacak bir denklem
ି

yoluyla maliye politikasÕ sürdürülebilir hale getirilebilir. Burada faiz dÕúÕ fazla
verebilmenin baúarÕlÕ bir borç azaltma programÕ için önkoúul oldu÷unu
belirtmekte fayda vardÕr (Cuddington, 1996).
Özetle yukarÕda ifade edilen durum aúa÷Õdaki gibi formüle edilebilir.
ሺఛିఊሻబ
ି
ሺఛିఊሻబ
ି

 Bugünkü borç miktarÕ ֜ Mali sürdürülebilirlik vardÕr.
 Bugünkü borç miktarÕ ֜ Mali sürdürülebilirlik yoktur.

SURP, GSYøH’nin bir oranÕ olarak yazÕlÕrsa ve reel faiz oranÕ ile büyüme
oranÕ zaman içerisinde sabit kabul edilirse Eúitlik [4] Borçlanma/GSYøH oranÕ
olarak yazÕlabilir.

ܾ 

௦௨బ
ି

=

ఛିఊ

[4]

ି
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YukarÕdaki eúitlik sa÷lanÕrsa maliye politikasÕ sürdürülebilir demektir.
Gelecekte elde edilecek bütçe fazlalÕklarÕnÕn iskonto edilmiú de÷eri negatif
ise bugünkü borç seviyesi ne olursa olsun maliye politikasÕ sürdürülebilir
de÷ildir. Bir ülkede birincil bütçe açÕ÷Õ sürekli ise borç stoku ne kadar
azaltÕlÕrsa azaltÕlsÕn mali sürdürülebilirlik sa÷lanamaz. Di÷er yandan
gelecekte elde edilecek bütçe fazlalÕklarÕnÕn iskonto edilmiú de÷eri pozitif
ancak bugünkü borç miktarÕndan az ise bir baúka ifadeyle azalan borç
ሺఛିఊሻబ
miktarÕ = ܤ ise maliye politikasÕ yeniden sürdürülebilir hale
ି

gelecektir.
ܤ =

ௌோబ
ି

ve bu eúitli÷in her iki tarafÕ GSYøH’ye bölünmek suretiyle borç

stoku ile birincil fazla GSYøH’nin oranÕ olarak ifade edilir ve yukarÕdaki formül
aúa÷Õdaki gibi olur :

ܾ =

௦௨బ

ܾ 

ve

ି

௦௨బ
ି

=

ఛିఊ
ି

Bu durumda mali sürdürülebilirlik koúulu sa÷lanmÕú olur.
DönemlerarasÕ bütçe kÕsÕtÕ yaklaúÕmÕ, iki testi içermektedir. Birinci test,
dura÷anlÕk testi olarak adlandÕrÕlÕr ve birim kök testleri olarak bilinir. Dickey &
Fuller, Phillips & Perron ve Perron birim kök testleri, bütçe gelirleri (ܴ௧ ) ve
bütçe harcamalarÕ (ܩ௧ ) arasÕnda istatistiksel özellikleri inceleyen birim kök
testleridir. Dura÷anlÕk testi Hamilton & Flavin (1986) tarafÕndan geliútirilmiú ve
uygulanmÕútÕr. Söz konusu birim kök testleri büyük bir örneklem gerektirir ve
bu testlerin küçük örneklemler ile yapÕlan testlerin sa÷lÕklÕ sonuç vermesi gibi
bir garantisi yoktur. økinci test ise, bütçe gelirleri (ܴ௧ ) ile bütçe harcamalarÕ (ܩ௧ )
arasÕndaki iliúkiyi belirlemek için eú-bütünleúme tekniklerini kullanan bir testtir.
Hakkio & Rush (1991) mali veriler arasÕndaki eú-bütünleúmenin varlÕ÷ÕnÕ,
bugünkü de÷er bütçe kÕsÕtÕnÕn sa÷lanmasÕ açÕsÕndan önemli bir durum olarak
görmektedirler.
Dönemler arasÕ bütçe kÕsÕtÕndan yola çÕkÕp, eú-bütünleúme kavramÕ
kullanÕlarak mali sürdürülebilirlik testi pekâlâ türetilebilir. Hakkio & Rush
(1991) söz konusu durumu aúa÷Õdaki gibi formüle etmektedir:

ሺܩ௧  ݅ܤ௧ିଵ ሻ - ܴ௧ =

f

¦
s 0

οோశೞ ିοீశೞ
ሺଵାሻశೞ

ο

+ ௦՜ஶ ሺଵାሻశೞ
శೞ

[1]

ο

௦՜ஶ ሺଵାሻశೞ
శೞ ifadesi limit sÕfÕra giderken (ܴ௧ ) ve (ܩ௧ ) verilerinin dura÷an
olmadÕ÷ÕnÕ gösterir. Bu nedenle (οܴ௧ ) ve (οܩ௧ ) verilerinin genel itibariyle
dura÷an oldu÷u belirtilmektedir. ሺܩ௧  ݅ܤ௧ିଵ ሻ - ܴ௧ ifadesi, ሺܩ௧  ݅ܤ௧ିଵ ሻ ve ܴ௧
eú-bütünleúme vektörü ile eúbütünleúik ise (1, -1) dura÷andÕr (0 ߚ  ͳ).
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Boú hipotez baúka bir ifadeyle korelasyon yoktur hipotezi geçerli olursa,
eú-bütünleúme testi Eúitlik [2]’deki modele dayalÕ olarak sürdürülecektir:
ܴ௧ = ߙ + ߚܩ௧ + ߝ௧

[2]

Mali sürdürülebilirlik için önemli ve etkili bir durum Eúitlik [2]’deki serilerin
ߚሺͳǡ െͳሻ vektörü ile eúbütünleúik olmalarÕdÕr. Serilerden birisi I(1) iken bir
di÷eri I(0) ise aralarÕnda bir sapma oluúacak ve mali sürdürülebilirlik
sa÷lanamamÕú olacaktÕr. Bu öneminden ötürü eú-bütünleúme testi literatürde
mali sürdürülebilirlik testi olarak kabul edilmektedir (Joseph, 2008). Boú
hipotez seriler arasÕnda eú-bütünleúme olmadÕ÷ÕnÕ göstermektedir. Boú
hipotez reddedilirse seriler arasÕnda eú-bütünleúme var demektir. Bu bulguya
dayanarak aúa÷Õdaki çÕkarÕmlar yapÕlabilir:
x
x
x
x

Eú-bütünleúme yok ise mali sürdürülebilirlik yoktur.
Eú-bütünleúme var ise ve ߚ = 1 iken mali sürdürülebilirlik vardÕr.
Eú-bütünleúme var ise ߚ ൏ ͳ iken mali sürdürülebilirlik sa÷lanamayabilir.
ߚ  Ͳ iken bütçe harcamalarÕ bütçe gelirlerinden daha hÕzlÕ bir artÕú
göstermektedir ve mali sürdürülebilirlik yoktur.

ùekil-5’te sürdürülebilirlik kriterleri özetlenmiútir.
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ùekil-5: DönemlerarasÕ Bütçe KÕsÕtÕ YaklaúÕmÕna Göre Mali
Sürdürülebilirlik Kriterleri

Birim Kök
Testleri

Gelir I(0) &
Harcama I(1)

Sürdürülebilirlik

Gelir I(0) &
Harcama I(0)

Sürdürülebilirlik

Gelir I(1) &
Harcama I(1)

EúBütünleúme

Gelir I(1) &
Harcama I(1)

Sürdürülebilirlik
yok.

Gelir & Harcama
Eú-Bütünleúme var

EúBütünleúme

b=1

Sürdürülebilirlik var.

0<b<

ZayÕf
sürdürülebilirlik var.

b=0

Sürdürülebilirlik yok.

Kaynak: Joseph (2008).
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C. Ani Duruú YaklaúÕmÕ
Ani duruú yaklaúÕmÕ, 1990’lÕ yÕllarda gerçekleúmeye baúlayan finansal
serbestleúme ile birlikte büyük miktarlarda gerçekleúen sermaye giriúlerinin
uluslararasÕ yatÕrÕmcÕlarÕn de÷erlendirmelerine ya da uluslararasÕ
piyasalardaki geliúmelere ba÷lÕ olarak, uluslararasÕ sermaye akÕmlarÕnda
meydana gelen keskin azalÕúlarÕ ya da ani çÕkÕúlarÕ (sudden stop) ifade
etmektedir (Calvo, 1998). Ani duruú yaklaúÕmÕ sermaye giriúleri yoluyla elde
edilen büyük miktarlardaki yabancÕ fonlarÕn geri dönmesini açÕklamaktadÕr.
Ani duruú yaklaúÕmÕ, Calvo vd. (2003) tarafÕndan geliútirilen ve reel döviz
kurunun de÷erinin düúmesinin mali sürdürülebilirlik üzerindeki etkilerini ölçen
bir yaklaúÕmdÕr. Dolar yükümlü÷ünün yüksek olmasÕ, hem özel kesimde hem
de kamu kesiminde dolar cinsinden borçlarÕn yüksek olmasÕnÕ ifade etmekte,
döviz kurundaki de÷er kaybÕnÕn negatif etkisini arttÕrmaktadÕr. Sermaye
hareketlerindeki ani duruú dolar yükümlülü÷ünün artmasÕna yol açmaktadÕr.
Bu nedenle bazÕ ülkelerde kura dalgalanma korkusu nedeni ile do÷rudan ve
dolaylÕ müdahale yapÕlmaktadÕr. Bu durum göz önüne alÕnarak Calvo vd.
(2003), borçlanma ve GSYøH’yi içine alan bir gösterge türü geliútirmiúlerdir.
Bu amaçla açÕk ekonomide ani duruú ortaya çÕkmadan önce cari iúlemler
açÕ÷ÕnÕn oldu÷u göz önünde tutulmuútur. Bu durum Eúitlik [1]’deki gibi ifade
edilebilir:

CAD =  כܣ+ ܵ  כ- ܻ כ

[1]

Burada :
CAD

: Cari iúlemler açÕ÷ÕnÕ,

כܣ

: Ticarete konu olan mallarÕn emilimini,

ܵכ

: YabancÕlara net faktör dÕúÕ ödemeleri,

ܻכ

: Ticarete konu olan mallarÕn arzÕnÕ, göstermektedir.

Cari iúlemler açÕ÷ÕnÕn finansmanÕ kesilirse cari açÕktan kaynaklÕ
dengesizlik durumu giderilmeli ve cari iúlemler dengesi ani bir úekilde
düzenlenmelidir. Bu yaklaúÕmda Borçlanma/GSYøH oranÕnÕ sabit tutan faiz
dÕúÕ fazla de÷erini dikkate alan tipik sürdürülebilirlik hesabÕ yapÕlmaktadÕr. Bu
hesap Eúitlik [2]’de belirtildi÷i gibidir :
ሺଵାሻ

ܾ௧ାଵ = ܾ௧ ሺଵାఏሻ - ݏ௧

[2]
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Burada :
ܾ௧

: Borçlanma/GSYøH oranÕnÕ,

r

: Borçlanma üzerindeki reel faiz oranÕnÕ,

ߠ

: GSYøH büyüme oranÕnÕ,

ݏ௧

: Faiz DÕúÕ Fazla/GSYøH oranÕnÕ, göstermektedir.

Borçlanma/GSYøH oranÕ kÕsÕtÕnÕ (ܾത௧ ) elde edebilmek için r ve ߠ
de÷erlerinin sabit oldu÷u varsayÕlÕr ve aúa÷Õda belirtilen Eúitlik [3]’ün elde
edilmesi için faiz dÕúÕ fazlanÕn verilmesi gerekir.
ሺଵାሻ
ݏ௧ = ܾത௧ ቂሺଵାఏሻ െ ͳቃ

[3]

Bu durum borcun dura÷an durumu olarak ifade edilmektedir. Ani duruú
yaklaúÕmÕ mali sürdürülebilirli÷in geleneksel bir hesaplanma yöntemidir. Ancak
Calvo vd. (2003) bu yöntemin gerçek Borçlanma/GSYøH oranÕ bileúimini (ܾ௧ )
gizledi÷ini ileri sürmektedirler. Söz konusu olumsuzlu÷u gidermek adÕna Calvo
vd. (2003) borçlanmayÕ ticarete konu olan ve olmayan mallar için yeniden
formüle etmiútir:
Buna göre,
כ

כ

  ା
 ା 
ܾത௧ =   כ =   כ
 ା

[4]

 ା 

Burada :
݁௧

: Reel döviz kurunu (ticarete konu olan mallar/ ticarete konu
olmayan mallar),

௧

: Reel döviz kurunun ters çevirimini,

ܤ௧

: Ticarete konu olmayan mallar cinsinden ödenecek borçlarÕ,

ܤ௧כ

: Ticarete konu olan mallar cinsinden ödenecek borçlarÕ,

ܻ௧

: Ticarete konu olmayan mallarÕn hâsÕla düzeyini,

ܻ௧כ

: Ticarete konu olan mallarÕn hâsÕla düzeyini, göstermektedir.
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Öte yandan Calvo vd. (2003), borç bileúiminin yanÕnda milli gelir bileúiminin
de mali sürdürülebilirlik analizi için oldukça önemli bir sorun oldu÷unu
vurgulamaktadÕr. Borç bileúimi ile milli gelir bileúimi arasÕndaki uyuúmazlÕk,
Borçlanma/GSYøH oranÕnda önemli farklÕlÕklara neden olabilmekte ve akabinde
reel döviz kurunda düúüúlere neden olabilmektedir.
Örne÷in; ܾ௧ = ݁௧ ܤ௧ כ/ܻ௧ eúitli÷inde reel döviz kurunun bütün etkileri
borçlanma üzerinde kendini göstermektedir. Bu durum, reel döviz kurunun
de÷erinin düúmesinin mali sürdürülebilirlik üzerindeki en kötü etkisini ortaya
çÕkarmaktadÕr. Di÷er taraftan ሺܤ௧ Τ݁௧ ܤ௧ כሻΤሺܻ௧ Τܻ௧ כሻ = 1 úeklinde ifade edilmekte
olan borçlanma-hâsÕla bileúimi tam anlamÕyla eúleúmiú olmaktadÕr. Söz
konusu durum geçerli iken reel döviz kurunun de÷erinin düúmesinin mali
sürdürülebilirlik üzerinde herhangi bir etkisi olmayacaktÕr.
D. OlasÕlÕklÕ Model YaklaúÕmÕ
OlasÕlÕklÕ model yaklaúÕmÕ, mali sürdürülebilirlik için Mendoza & Oviedo
(2003) tarafÕndan öne sürülen yeni bir yaklaúÕmdÕr. Bu yaklaúÕmÕn temel
ilkesi güvenilir geri ödeme taahhüdü (credible repayment commitment –
CRC)’dür. Mendoza & Oviedo (2003) mali sürdürülebilirli÷i hükümetin
borçlarÕnÕ yeniden ödeyebilmesi ve kredi iliúkilerini koruyabilmesi durumu
úeklinde tanÕmlamÕúlardÕr. Bir baúka deyiúle bir hükümetin borçlarÕnÕ ödeme
taahhütü, ancak her koúulda borçlarÕnÕ ödeyebilme kapasitesine sahip ise
güvenilir olarak kabul edilir (Mendoza & Oviedo, 2003).
OlasÕlÕklÕ model yaklaúÕmÕnda baúlangÕç borç oranÕ belirlenmektedir. Mendoza
& Oviedo (2003), faydalarÕnÕ maksimize eden bireyler ve kârlarÕnÕ maksimize eden
firmalarÕn varlÕ÷Õ durumunda bütçe gelirlerinin dÕúsal olarak belirlendi÷i dinamik
stokasftik genel denge modeli geliútirmiútir. Modelin temel varsayÕmlarÕ aúa÷Õdaki
gibi sÕralanabilir:
x
x
x

Bütçe gelirleri stokasftik ve ekzojen olarak belirlenmektedir.
Kamu borçlarÕ ve bütçe gelirleri arasÕnda kur uyumsuzlu÷u yoktur.
Faiz oranÕ ve uzun dönem GSMH büyüme oranÕ bilinmektedir.

OlasÕlÕklÕ model yaklaúÕmÕ, Borçlanma/GSYøH oranÕnÕn sa÷landÕ÷Õ
aúa÷Õdaki CRC formülasyonuna dayanmaktadÕr:

ܾଵି௧  ܾ = כ

௧  ି 

[1]

ି
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Burada :
ܾכ

: BaúlangÕç Borçlanma/GSYøH oranÕnÕ (ya da uzun dönem
sürdürülebilir borç oranÕnÕ),

 ݐ

: Bütçe Gelirleri/GSYøH oranÕnÕn en düúük gerçekleúme oranÕnÕ,

݁ 

: Bütçe HarcamalarÕ/GSYøH oranÕnÕn en düúük gerçekleúme
oranÕnÕ,

ݎ௧

: Reel faiz oranÕnÕ,

݃௧

: Reel büyüme oranÕnÕ, göstermektedir.

Eúitlik [1]’e göre hükümet ܾ ’ כÕn altÕndaki borçlarÕnÕ ödeyebilme
kapasitesine sahiptir. Hükümetin böyle bir kapasitesi oldu÷u sürece
yatÕrÕmcÕlarÕn alaca÷Õ faiz riskten muaf faiz oranÕ (r) olacaktÕr. ݁  oranÕ,
hükümetin uzun süreli bir gelir azalmasÕ úokuna karúÕ harcamalarda ne
miktarda kÕsÕtlamaya gidece÷ini göstermektedir.
OlasÕlÕklÕ model yaklaúÕmÕ, bütçe gelirlerinin, bütçe gelirlerinin ve
harcamalarÕnÕn ortalamalarÕnÕn, hükümetin kriz dönemlerine girebilme
ihtimaline dayanarak bütçe harcamalarÕndaki potansiyel düzenlemenin,
riskten ba÷ÕmsÕz hesaplanmÕú olan faiz oranÕnÕn ve ekonomik büyüme oranÕ
gibi de÷iúkenlerin oynaklÕklarÕnÕ dikkate alan bir yaklaúÕmÕdÕr.
E. Beúeri KalkÕnma YaklaúÕmÕ
Sachs (2002) tarafÕndan öne sürülen bu yaklaúÕma göre beúeri kalkÕnmanÕn
sa÷lanmasÕ, zorunlu olan ve borç ödemelerinde öncelikli olarak dikkate alÕnmasÕ
gereken bir konudur. Bu amaçla geliúmekte olan ülkeler bütçe gelirlerini, gerekli
oldu÷u kÕsmÕ kadar beúeri kalkÕnmaya yönelik olarak ayÕrmalÕ ve bu kaynaklarÕ
yalnÕzca artan borç servislerini ödemeye yönelik harcamamalÕdÕrlar. Mali
sürdürülebilirlik bu noktada kalkÕnma amaçlarÕnÕn zincirini oluúturmaktadÕr.
Beúeri kalkÕnma yaklaúÕmÕ úu dört varsayÕma dayanmaktadÕr: Birincisi
Dünya BankasÕ tarafÕndan satÕn alma gücü paritesinin 1985 yÕlÕ fiyatlarÕna göre
tanÕmlanan günlük kiúi baúÕna bir ABD dolarÕ olarak belirlenen uluslararasÕ
yoksulluk sÕnÕrÕna göre gelir üzerinden vergi toplanmasÕ uygun de÷ildir. økincisi
gelir üzerinden vergilemenin %25’in üzerinde bir seyir göstermesi ekonomide
bozukluklara neden olacak ve bunun sonucunda da ekonomik kalkÕnma
engellenecektir. Üçüncüsü insani geliúim harcamalarÕ sa÷lÕk ve ilkö÷retim
e÷itim harcamalarÕ ile sÕnÕrlandÕrÕlÕr. Sonuncusu ise daha gerekli bütçe
harcamalarÕnÕ finanse edebilmek için bütçe gelirlerinin borç servisini ödemek
için kullanÕlacak olan kÕsmÕ sÕnÕrlÕ tutulmalÕdÕr (Joseph, 2008).
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IV. Mali Sürdürülebilirlik Göstergeleri
Mali sürdürülebilirlik göstergesi seçilirken Bütçe AçÕ÷Õ/GSYøH oranÕnÕn mÕ
yoksa Borç Stoku/GSYøH oranÕnÕn mÕ tercih edilmesi gerekti÷i sorusu
literatürde sÕkça tartÕúÕlan bir konudur. Marks (2004) bu konuda düúük faiz
dÕúÕ fazlanÕn, sonraki dönemlerde oluúacak yüksek oranlÕ Borç Stoku/GSYøH
oranÕ ile bir iliúkisinin olmadÕ÷ÕnÕ ileri sürmektedir. Marks (2004)’a göre düúük
reel faiz oranÕ; yüksek reel büyüme oranÕ ve düúük seviyede baúlangÕç Borç
Stoku/GSYøH oranÕna denk gelecektir.
Benzer úekilde, yüksek bir baúlangÕç Borç Stoku/GSYøH oranÕ daha sonra
meydana gelecek yüksek bir Borç Stoku/GSYøH oranÕ için zorunlu bir durum
de÷ildir. Düúük bir reel faiz oranÕ, yüksek bir reel büyüme oranÕ ve yüksek bir
faiz dÕúÕ fazlaya denk gelmektedir. Burada amaçlanan, Faiz DÕúÕ Fazla/GSYøH
oranÕnÕ zaman içerisinde Borçlanma/GSYøH oranÕnÕ ilk seviyesinde tutabilecek
kadar arttÕrmaktÕr (Marks, 2004). Bunun yanÕnda mali sürdürülebilirlik için
geliútirilen spesifikasyonlarÕn ço÷u, artan bir borç oranÕnÕn sürdürülebilir
olmadÕ÷ÕnÕ ortaya koymaktadÕr (Langenus, 2006).
Talvi & Végh (1998) ise analizlerinde mali sürdürülebilirli÷i, bütçe kÕsÕtÕnÕ
nominal olarak ele alÕp ve hükümetin maliye politikasÕnÕn yanÕ sÕra para
politikasÕna iliúkin kararlarÕn alÕnÕp uygulanmasÕnda da etkili oldu÷unu kabul
ederek; bu durumu Eúitlik [1]’deki gibi formüle etmiútir:

୲ = (1 + i)୲ିଵ + ୲ିଵ - ୲ +

୲

- ୲

[1]

Burada :
ܤ௧ିଵ

: Baz alÕnan yÕlÕn sonundaki (t-1) kamu borç stokunu,

ܯ௧ିଵ

: Baz alÕnan yÕlÕn sonundaki (t-1) parasal tabanÕ,

ܩ௧

: Baz alÕnan yÕl (t) boyunca yapÕlan bütçe harcamalarÕnÕ,

ܼ௧

: Baz alÕnan yÕl (t) boyunca elde edilen bütçe gelirlerini,

i

: Baz alÕnan yÕlÕn sonundaki (t-1) ve baz alÕnan yÕl (t) arasÕndaki sabit
nominal faiz oranÕnÕ, göstermektedir.

Eúitlik [1]’deki nominal bütçe kÕsÕtÕ reel olarak ifade edilirse Eúitlik [2]’ye
ulaúÕlÕr.

୲ = ሺͳ  ሻ୲ିଵ +  ୲ - ୲ +

୫౪ ିଵ
ଵା

- ୲
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Burada; ߨ = ܲ௧ / ܲ௧ିଵ – 1 ifadesi sabit enflasyon oranÕnÕ, r = ሺͳ  ݅ሻ/ሺͳ 
 ିଵ
ߨሻ - 1 ifadesi ise reel faiz oranÕnÕ göstermektedir. Senyoraj ise ݖ௧ = ݉௧ - 
ଵାగ
úeklinde ifade edilmiútir. Reel para balanslarÕ zaman içersinde sabitlenirse

ve parasal tabana (m) eúit olursa senyoraj düzeyi, ୲୫ = m
olur8. Son ifade
ଵା
గ

ifadesi 0 ile 1
vergi oranÕnÕn ölçüsünü göstermektedir. ߨ  0 için
ଵାగ
arasÕnda de÷iúen de÷erler alÕr. Eúitlik [2]’deki bütün terimler reel GSYøH’ye t
(ݕ௧ ) dönemi için oranlanÕrsa, Eúitlik [3] elde edilmiú olur.

ܾ௧ = ቀ

ଵା
ଵାఏ

ቁ ܾ෨௧ିଵ + ݃௧ - ݖǁ௧ - ݖǁ௧

[3]

Tilda ሺ̱ሻ de÷iúkenlerin GSYøH’ye oranÕnÕ gösterirken tita (ߠ) sabit
GSYøH büyüme oranÕnÕ göstermektedir. Para basÕmÕndan elde edilen ve
GSYøH’nin yüzdesi olarak ifade edilen gelirler hükümetin ekonomik büyüme
షభ
sonucu elde etti÷i gelirlerini de kapsamaktadÕr. ݖǁ௧ ൌ  ݉
 ௧ - ሺଵାగሻሺଵାఏሻ
úeklinde

gösterilmektedir. ߨ = 0 ve reel para balanslarÕ zaman içerisinde
ఏ
sabitleniyorsa, bu durumda para basÕmÕndan elde edilen gelirler
݉

ଵାఏ
seviyesine düúecektir.

Reel Birincil AçÕk/GSYøH oranÕ (݀௧ ), ෩୲ = ୲ - ୲ úeklinde gösterilirken,
Operasyonel AçÕk/GSYøH oranÕ, birincil bütçe açÕ÷Õ ve kamu borçlarÕnÕn faiz
ödemeleri toplamÕ olarak ifade edilmekte ve Eúitlik [4]’deki gibi formüle
edilmektedir.
୰ି
෨୲  ؠቀ ቁ ෨୲ିଵ + ෨୲

[4]

ଵା

Bu durumda borç stokundaki de÷iúiklik aúa÷Õdaki gibi formüle edilebilir.
෨୲ାଵ - ෨୲ = ෨୲ - ୲୫

[5]

Borç
Stoku/GSYøH
oranÕ,
Operasyonel
AçÕk/GSYøH
ve
Senyoraj/GSYøH’den yüksek ise zaman içerisinde borç stoku artÕú
gösterecektir. Bu kapsamda úunu belirtmekte yarar vardÕr: Eúitlik [4]’de verilen
operasyonel açÕ÷Õn ölçüm yöntemi, mali açÕ÷Õn ölçüm yönteminden farklÕdÕr.
8

Di÷er úeyler sabitken varsayÕmÕ altÕnda bütçe açÕklarÕnÕn monetizasyonu, enflasyona;
enflasyon da ulusal para biriminin de÷erinin düúmesine neden olmaktadÕr. Enflasyonun ulusal
para biriminin de÷erini düúürmesi ellerinde para tutanlarÕn satÕnalma güçlerinde bir azalÕú
meydana getirmektedir. øúte enflasyon nedeniyle ellerinde para tutanlarÕn karúÕ karúÕya
kaldÕklarÕ bu azalÕú ellerinde para tutanlarca ödenen aktif senyorajÕ (enflasyon vergisi) ifade
etmektedir. Reel para balanslarÕ üzerine salÕnan zÕmni bir vergi olan aktif senyorajda, verginin
matrahÕ reel para balanslarÕ, oranÕ ise enflasyon oranÕdÕr. Burada senyoraj (aktif senyoraj)

vergi matrahÕnÕn (m) ve enflasyon oranÕnÕn ( ሻ çarpÕmÕ sonucu elde edilmiútir (Talvi & Végh,
ଵା
1998). Senyoraj ile ilgili ayrÕntÕlÕ bilgi için Bkz. Tanzi (1978) & ùen (2003).
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Bu durumu daha net olarak görebilmek için para basÕmÕndan elde edilen
gelirleri dikkate almaksÕzÕn Eúitlik [1] yeniden aúa÷Õdaki gibi yazÕlabilir:
ܤ௧ - ܤ௧ିଵ = iܤ௧ିଵ + ܩ௧ - ܼ௧

[6]

Bütçe açÕ÷Õ nominal GSYøH’ye oranlanÕrsa,
౪ ି౪షభ

=

౪ ଢ଼౪
౪ ି౪షభ
౪ ୷౪

୧౪షభ
౪ ଢ଼౪

+ ෨୲ ya da eúde÷er olarak,

୧
= ሺଵାሻሺଵାሻ ෨୲ିଵ + ෨୲

[7]

elde edilir.
Mali açÕ÷Õn, operasyonel açÕktan farkÕnÕ ortaya koyabilmek için yazÕlan
Eúitlik [4], Eúitlik [7]’den çÕkarÕlÕrsa9 Eúitlik [8] elde edilir:
౪ ି౪షభ
౪ ୷౪

- ෨୲ =


෨
ଵା ୲ିଵ

[8]

Dönemler arasÕ bütçe kÕsÕtÕnÕ hesaplayabilmek için cari dönem t dönemi
olarak kabul edilip Eúitlik [3] t+1 döneminde ሺܾ௧ ሻ için çözülürse ܾ௧ା Eúitlik
[9]’da, ve büyük bir n de÷eri için dönemlerarasÕ bütçe kÕsÕtÕ da Eúitlik [10]’da
ifade edilmiú olur.

ቀ

ଵା ୬
ଵା୰

ଵା୰
ቁ ෨୲ା୬ = ቀ ቁ ෨୲ିଵ +
ଵା

୬՜ஶ ቀ

n

¦

ቀ

s 0

ଵା ୱ
ଵା୰

୫
ቁ ൫෨୲ାୱ െ ୲ାୱ
൯

ଵା ୬
ଵା୰

ቁ ෨୲ା୬ = 0

[9]

[10]

Talvi & Végh (1998); reel faiz oranÕnÕn GSYøH büyüme oranÕndan (r  ߠ)
büyük oldu÷u varsayÕmÕndan hareketle Eúitlik [10]’da kamu borçlarÕnÕn úimdiki
de÷erinin sÕfÕra eúit olmasÕ gerekti÷ini ileri sürmektedir. Bu durum Kamu
ଵା
Borcu/GSYøH oranÕnÕn, reel faiz oranÕndan (
െ ͳ) daha hÕzlÕ artamayaca÷Õ
ଵାఏ
anlamÕna gelmektedir. Mali sürdürülebilirlik koúulunu sa÷lamak için Eúitlik [9]
ve Eúitlik [10] yeniden yazÕlÕrsa,
f

ଵାఏ
ܾ෨௧ିଵ = ¦ ቀ ቁ
s 0

௦ାଵ

ଵା


൫ݖǁ௧ା௦
െ ݀ሚ௧ା௦ ൯

[11]

eúitli÷i elde edilir.

9

Basitlik sa÷lamak için Ʌ’nÕn sÕfÕra eúit oldu÷u kabul edilmiútir.
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Bu eúitli÷in sa÷ tarafÕnda verilen net cari gelir, hükümetin baúlangÕç borç

෦,
௧ , ݖ෪
stokuna eúit olmak zorundadÕr. Sürdürülebilir bir maliye politikasÕ, ݃
௧ ݖ
௧
de÷iúkenleri yoluyla Eúitlik [11]’deki gibi ifade edilebilir. Bu tanÕmlamayÕ
operasyonel açÕk úeklinde türetmek için öncelikle birincil açÕ÷Õ (݀ሚ௧) כ
tanÕmlamak gerekir. Birincil açÕ÷Õn hesaplanmasÕnda kullanÕlan t
dönemindeki cari iskonto oranÕ, birincil açÕ÷Õn reel iskonto oranÕna eúit ise
Eúitlik [12] elde edilir.
f

¦
s 0

ቀ

ଵାఏ ௦
ଵା

ቁ ݀ሚ௧= כ

f

¦
s 0

ቀ

ଵାఏ ௦
ଵା

ቁ ݀ሚ௧ା௦

[12]

݀ሚ௧ כçözülünce Eúitlik [13]’e ulaúÕlÕr.
f

ିఏ
ଵାఏ
݀ሚ௧= כ
¦ ቀ ቁ
ଵାఏ

s 0

௦ାଵ

ଵା

݀ሚ௧ା௦

[13]

Eúitlik [11] ve Eúitlik [13] birleútirildi÷inde ise Eúitlik [14] elde edilebilir.

෪ ௧ = כቀିఏ ቁ ܾ෨௧ିଵ
െ݀

[14]

ଵାఏ

Eúitlik [14]’e göre mali sürdürülebilirlik koúulu sa÷lanmÕú ise sürekli
෪ ௧ כ൯ baúlangÕç kamu borç stokunun
olarak elde edilen faiz dÕúÕ fazla de÷eri ൫െ݀
faiz ödemelerine eúit olmak durumundadÕr.

ܫ௧ ؠ כቀ

ିఏ
ଵାఏ

ቁ ܾ෨௧ିଵ + ݀ሚ௧כ

[15]

Eúitlik [15]’de sürdürülebilirli÷in reel göstergesi olan (ܫ௧ ) כde÷eri ifade
edilmiútir. Buna göre ୲ = כ0 iken; t dönemi için mali sürdürülebilirlik var
 ௧ ݖ݁ݒǁ௧ de÷erleri, net kaynak
demektir. ܫ௧ כ 0 iken; önceden tahmin edilmiú ݃
kullanÕmÕ pozitif oldu÷undan dönemlerarasÕ bütçe kÕsÕtÕnÕ bozmaktadÕr. ܫ௧ כ൏ 0
iken; önceden tahmin edilmiú ݃௧ ݖ݁ݒǁ௧ de÷erleri net kaynak kullanÕmÕnÕ
bozmamakta ve bu yüzden mali sürdürülebilirlik sa÷lanmaktadÕr (Talvi & Végh,
1998).
Veri ihtiyacÕnÕ gidermek için Eúitlik [13]’de belirtildi÷i gibi ݀ሚ௧ ile ifade
edilen sürekli birincil açÕk proksi10 olarak kabul edilmiútir ve ݀ሚ௧ aúa÷Õdaki
denklemi sa÷lamaktadÕr:

10

SayÕsal verilerin analizi yapÕlÕrken, analize konu olan de÷iúkenlerin verileri çeúitli nedenlerle
temin edilemiyorsa, bu de÷iúkenlerin yerine teorik olarak kullanÕlmasÕ genel kabul gören baúka
de÷iúkenler kullanÕlabilir. Bu de÷iúkenlere literatürde proksi adÕ verilmektedir.
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n

¦
s 0

ቀ

ଵାఏ ௦
ଵା

ቁ ݀ሚ௧ =

n

¦

ቀ

s 0

ଵାఏ ௦
ଵା

ቁ ݀ሚ௧ା௦

[16]

݀ሚ௧ yalnÕz bÕrakÕlarak Eúitlik [16] yeniden yazÕlÕrsa :
ିఏ
ଵାఏ
݀ሚ௧ = ቀ ቁ ͳ െ  ቀ ቁ
ଵାఏ

ାଵ ିଵ n

ଵା

൨

¦
s 0

ቀ

ଵାఏ ௦ାଵ
ଵା

ቁ

݀ሚ௧ା௦

[17]

eúitli÷i elde edilir.
Blanchard’Õn (1990) önerdi÷i gibi, r-ߠ ve n de÷eri yeterince büyük
de÷ilse; Eúitlik [17]’nin sa÷ tarafÕ uygun dönemde basit ortalamaya
yaklaúabilir.
Bu nedenle,


෨

σ
ௗ
݀ሚ௧ ൎ ೞసబ శೞ

[18]

ାଵ

olarak formüle edilebilir. Sonuç itibariyle Blanchard’Õn mali sürdürülebilirlik
göstergesi Eúitlik [19]’daki gibi bir hal alÕr.

ܫ௧ ൌ ቀ

ିఏ
ଵାఏ

ቁ ܾ෨௧ିଵ + ݀ሚ௧

[19]

Öte yandan Yeyati & Sturzenegger (2007) çalÕúmalarÕna basit bütçe
kÕsÕtÕna borçlanmanÕn ulusal para birimi ile yapÕldÕ÷Õ varsayÕmÕ ile
baúlamÕúlardÕr.

୲ାଵ – ୲ = ୲ାଵ ୲ - ୲ାଵ

[1]

Burada:
୲ାଵ

: Baz alÕnan yÕldaki (t+1) faiz dÕúÕ fazlayÕ,

୲ାଵ

: Baz alÕnan yÕlÕn (t+1) sonundaki kamu borç stokunu,

୲ାଵ

: Baz alÕnan yÕldaki (t+1) faiz oranÕnÕ,

 ୲ାଵ

: Baz alÕnan yÕllar [(t) ve (t+1)] arasÕndaki GSYøH büyüme oranÕnÕ,
göstermektedir.
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Eúitlik [1]’in her iki tarafÕ GSYøH’nin oranÕ olarak ifade edilirse:

୲ାଵ = ቀ

ଵା୧౪శభ
ଵା౪శభ

ቁ ݀௧ - ୲ାଵ

[2]

Gelecek Dönem BorçlarÕnÕn Cari De÷eri/GSYøH oranÕnÕ ifade eden oran
sÕfÕra yakÕnsayacak ve bütçe kÕsÕtÕnÕn cari de÷eri, Eúitlik [3]’deki gibi
olacaktÕr.

݀௧ =

f

¦

ܴ௧ାଵǡ௩ ௧ାଵା௩

[3]

v 0

Bu durumda  ୲ାଵǡ୴ ൌ ς୴ୱୀ

ଵା౪శభశ౩
ଵା୧౪శభశ౩

úeklinde belirtilebilecektir. Bu eúitlik,

borç stokunun gelecek dönem faiz dÕúÕ fazla de÷erine eúit oldu÷unu
göstermektedir.
Eúitlik [3] bütçe kÕsÕtÕnÕn bugünkü de÷erinin cari borç stoku ve faiz dÕúÕ
fazlanÕn tahmini de÷eri arasÕnda ve faiz oranÕ ile büyüme oranÕ arasÕnda bir
dengenin oldu÷unu fakat bu dengenin nasÕl gerçekleúti÷ini gösteremedi÷ini
ifade etmektedir. Mali sürdürülebilirli÷in gerçekleúip gerçekleúmedi÷i ancak
sürdürülebilirlikle ilgili bazÕ sorularÕn cevaplanmasÕ ile mümkün olabilir.
Ekonominin dura÷an durum dengesinde oldu÷u ve sabit bir faiz dÕúÕ
fazla, faiz oranÕ ve GSYøH büyüme oranÕnÕn oldu÷u durumda, baúka bir
ifadeyle statik sürdürülebilirlik durumunda, Eúitlik [3], Eúitlik [4]’deki gibi
gösterilebilir:

݀௧ =

f

¦

ቀ

v 0

P = ୲ ቂ

ଵା୧
ଵା

ଵା ௩ାଵ
ଵା

ቁ

௧ାଵା௩ 

െ ͳቃ = ݀௧ ቂ

୧ି
ଵା

[4]

ቃ

[5]
ଵା

൏1 varsayÕmÕ altÕnda, mali
AyrÕca; Eúitlik [4]’den hareketle ve 0൏
ଵା୧
sürdürülebilirli÷i sa÷layan faiz dÕúÕ fazlanÕn seviyesini gösteren Eúitlik [5] elde
edilir.
Statik sürdürülebilirlik analizinde birincil faiz dÕúÕ fazla, yalnÕzca mali
sürdürülebilirli÷i sa÷lamamakta aynÕ zamanda borcu cari seviyesinde sabit
tutmaktadÕr. Bu yöntem hem ülke karar mercileri hem de IMF gibi uluslararasÕ
kuruluúlarÕn mali sürdürülebilirlikte uyguladÕklarÕ geleneksel bir yöntemdir (Yeyati
& Sturzenegger, 2007).
Bu konuda bir baúka yaklaúÕm Bohn’a (1998) aittir. Bu yaklaúÕm son
zamanlarda geliúmekte olan ülkelerde uygulanmÕú ve faiz dÕúÕ fazlayÕ; borç
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stoku, büyüme oranÕ, faiz oranÕ gibi geçmiú yÕllarÕn verilerinin bir fonksiyonu
olarak ele almÕútÕr. Bu yaklaúÕmÕn avantajÕ geçmiú deneyim ve modelleri
sistematize edip, mali hesaplarÕ daha gerçekçi bir úekilde sunmasÕdÕr.
Dezavantaji ise herhangi bir ülkedeki ekonomi ile ilgili karar alma yetkisine
sahip birimlerin, gelecek dönem için geçmiú dönem ile aynÕ düzeyde faiz dÕúÕ
fazla vermesi ve ço÷u kez krizlerle karúÕ karúÕya olan mali durumu dikkate
almamasÕdÕr. Bu yaklaúÕma iliúkin belirtilmesi gereken en önemli
sakÕncalardan bir di÷eri ise geçmiú yÕllara ait verilerin uzun bir zaman dilimini
kapsÕyor olmasÕ nedeniyle gündeme gelebilecek politika de÷iúikliklerinin
gözden kaçabilmesi ihtimalidir.
Neck & Sturm (2008) tarafÕndan kullanÕlan bütçe kÕsÕtÕ denkleminde ise
mali sürdürülebilirli÷in sa÷lanmasÕnÕn koúulu olarak bütçe kÕsÕtÕnÕn, mal ve
hizmet harcamalarÕnÕn cari de÷erleri ile borç servisi tutarÕnÕn toplamÕnÕn,
vergi gelirlerinden ihraç edilen borçlara eúit olmasÕ ile sa÷lanaca÷Õ ifade
edilmekte ve (t) dönemindeki bütçe kÕsÕtÕ aúa÷Õdaki gibi gösterilmektedir:

ܩ௧ + ሺͳ   ݅௧ ሻܤ௧ିଵ = ܶ௧ + ܤ௧

[1]

Burada :
ܩ௧

: Baz alÕnan yÕldaki (t) mal ve hizmetlere yönelik bütçe harcamalarÕnÕ,

ܶ௧

: Baz alÕnan yÕldaki (t) vergi gelirlerini,

ܤ௧

: Baz alÕnan yÕldaki (t) øhraç Edilen Kamu Borcu/GSYøH oranÕnÕ,
göstermektedir.

YukarÕdaki eúitlikte hükümet borçlanmasÕnÕn bir dönemlik bonolarÕ
içerdi÷i ve faiz oranÕnÕn ݅௧ > 0 t dönemini ifade etti÷i kabul edilmektedir.
YukarÕdaki ifadeler Eúitlik [1]’in üzerinde yapÕlacak basit bir manipülasyon ile
yeniden türetilirse:

݀௧ +

ଵା
ܾ
ଵା௬ො ௧ିଵ

= ܾ௧

[2]

eúitli÷i elde edilir.
Burada :
݃௧

: Baz alÕnan yÕldaki (t) mal ve hizmet alÕmÕna yönelik bütçe
harcamalarÕnÕ,

߬௧

: Baz alÕnan yÕldaki (t) vergi gelirlerini,

ܾ௧

: Baz alÕnan yÕldaki (t) Borç øhracÕ/GSYøH tutarÕnÕ, göstermektedir.
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t dönemindeki borç ihracatÕ, t döneminin sonundaki toplam borç
miktarÕna eúittir, ݀௧ = ݃௧ - ߬௧ , birincil bütçe açÕ÷Õ oranÕnÕ, ݕො௧ ise GSYøH
büyüme oranÕnÕ göstermektedir. Eúitlik [2] bütçe açÕ÷ÕnÕn hükümet
tarafÕndan artÕrÕlmasÕ durumunda borç oranÕnÕn da artaca÷ÕnÕ ve aynÕ
zamanda nominal faiz oranÕnÕn nominal GSYøH büyüme oranÕnÕ aúaca÷ÕnÕ
ifade etmektedir. Hükümetler uzun dönemde Ponzi Oyunu finansmanÕ
yöntemini uygulayamaz ve faiz ödemelerini finanse edemez. Bu nedenle
iskonto ettirilmiú kamu borçlarÕnÕn de÷eri gelecek dönemde hesaplanÕp
sÕfÕra eúitlenmelidir. Ponzi Oyunu finansmanÕna baúvurulmadÕ÷Õ durumda,
ki bu Eúitlik [2]’de belirtilen durumdur, dönemler arasÕ bütçe kÕsÕtÕ Eúitlik
[3]’teki gibi ifade edilebilir.  = cari borç oranÕnÕ göstermektedir:
f

¦
t 1

t

൭݀௧ 
s 1

ෝ౩
ଵା୷
ଵା୧౩

൱ + ܾ = 0

[3]

Burada maliye politikasÕnÕn sürdürülebilir olmasÕnÕn ilk koúulu,
sürdürülebilirli÷in temerrüt riskinin olmadÕ÷Õ úeklinde tanÕmlanmasÕdÕr. Bu
durumun sa÷lanmasÕ zorunludur. Eúitlik [3] cari birincil açÕ÷Õn bugünkü
hesaplanmÕú de÷eri ile cari borcun toplamÕnÕn sÕfÕr olmasÕnÕ zorunlu kÕlar.
Burada üzerinde durulmasÕ gereken bir baúka konu da, mali
sürdürülebilirli÷in gerçekleúmesi için borçlarÕn geliúiminin orta vadede
dikkate almasÕ gereklili÷idir. Bu durum, bütçe kÕsÕtÕnÕ göz önünde
bulundurarak Eúitlik [4]’deki gibi formüle edilebilir.

ǻܾ௧ାଵ Ł ܾ௧ାଵ - ܾ௧ = ሺ ݎെ  ݊ොሻܾ௧ + ݀௧ାଵ

[4]

Burada :
r; reel faiz oranÕnÕ, ݊ො ise reel GSYøH büyüme oranÕnÕ göstermektedir.
Kamu borç oranÕnÕ düúürebilmek için faiz dÕúÕ fazlanÕn borç servisinden
büyük olmasÕ gerekmektedir. Bu durum Eúitlik [5]’de gösterilmiútir.

-݀௧ାଵ  ሺ ݎെ  ݊ොሻܾ௧

[5]

Eúitlik [5] reel faiz oranÕ, reel GSYøH büyüme oranÕndan daha büyükse,
faiz dÕúÕ fazla artmadÕ÷Õ sürece borç oranÕnÕn süresiz bir úekilde artaca÷ÕnÕ
ifade etmektedir. Burada önemle belirtelim ki, bu yaklaúÕmda reel faiz oranÕ
ve reel GSYøH büyüme oranÕ dÕúsal de÷iúkenler olarak yer almaktadÕr.
Chortareas vd. (2008) tarafÕndan kullanÕlan bütçe kÕsÕtÕ denkleminde ise
mali sürdürülebilirli÷in sa÷lanmasÕ için gerekli koúullar aúa÷Õda belirtilmiútir.
Analizin baúlangÕç noktasÕnÕ hükümet bütçe kÕsÕtÕnÕn formüle edilmesi
oluúturmaktadÕr.
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ܩ௧ - ܶ௧ + ݅௧ ܤ௧ିଵ = οܤ௧

[1]

Burada:
G

: Bütçe harcamalarÕnÕ,

T

: Vergi gelirlerini,

i

: Nominal faiz oranÕnÕ,

B

: Baz alÕnan yÕldaki (t) ödenmemiú borç miktarÕnÕ,

οܤ

: Bütçe açÕklarÕnÕ finanse eden borç miktarÕndaki de÷iúimi,
göstermektedir.

Eúitli÷in her iki tarafÕ fiyatlar genel seviyesine bölünürse, dönemler arasÕ
bütçe kÕsÕtÕ denklemi reel hale dönüútürülmüú olur ve bu da Eúitlik [2]’deki
gibi gösterilir:

݀௧ǡଵ + (݅௧ െ  ߨ௧ )ܾଵǡ௧ିଵ = οܾଵǡ௧

[2]

Eúitlikte sÕrasÕyla ݀ଵǡ௧ ൌ  ݃ଵǡ௧ - ߬ଵǡ௧ reel birincil fazlayÕ, ݃ଵǡ௧ ǡ ߬ଵǡ௧ ǡ ܾଵ bütçe
harcamalarÕnÕ, vergileri ve borç stokunu göstermektedir. Ȇ ise enflasyon
oranÕnÕ ifade etmektedir. Bütçe açÕklarÕnÕn para basarak finanse edilmesi
durumunda, birincil açÕk (d) para basarak elde edilecek birincil fazla olarak
yorumlanÕr. Bu durumda senyoraj artÕú gösterir.
Eúitlik [2]’nin her iki tarafÕ nominal milli gelire (PQ) bölünürse, GSYøH’nin
bir oranÕ olarak bütçe kÕsÕtÕ aúa÷Õdaki gibi elde edilir:

݀ଶǡ௧ + ሺ݅௧  ߨ௧  ߟ௧ ሻܾଶǡ௧ିଵ = ¨ܾଶǡ௧

[3]

Eúitlik [3]’ün, Eúitlik [2]’den farklÕ oldu÷u konu, mali de÷iúkenlerin ሺ݀ଶ ǡ ܾଶ ሻ
GSYøH’nin bir oranÕ olarak ifade ediliyor olmasÕ ve faiz oranÕnÕn reel çÕktÕnÕn
seviyesinin (Ș) enflasyon ve büyüme oranÕna göre ayarlanmÕú olmasÕndan
kaynaklanmaktadÕr. Alt simgeler iptal edilip faiz oranlarÕ ሺߩሻ enflasyon ya da
nominal GSYøH’ye göre ayarlanÕr ise ve her bir t dönemi için ߩ௧ < 0 ise Eúitlik
[2] ve Eúitlik [3] istikrarlÕdÕr ve ௧ > 0 ise her bir t dönemi için birincil açÕkta
hiçbir limit olmadan borçlanmada artÕú olacaktÕr. Bu durumun sakÕncasÕnÕ
gidermek üzere hükümetin birincil fazla vermesi gerekmektedir. Bu
varsayÕmlar altÕnda Eúitlik [3] yeniden çözülürse, (n) dönemindeki dönemler
arasÕ bütçe kÕsÕtÕ Eúitlik [4]’deki gibi olacaktÕr :

ܾ௧ = ߜ௧ǡ ܾ௧ା –σୀଵ ߜ௧ǡ ݀௧ା
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ߜ௧ǡ = ς௦ୀଵ ͳ  ߩ௧ା௦ ିଵ

[4]

Mali sürdürülebilirlik için gerekli etkinlik koúulu, (n) sonsuza giderken
borcun iskonto edilmiú oranÕnÕn sÕfÕra yakÕnsamasÕdÕr. AynÕ zamanda
çaprazlama durumu olarak bilinen bu durum, Ponzi Oyunu’nun
gerçekleúmedi÷i anlamÕna gelmekte ve hükümetin faiz ödemelerini
karúÕlamak için yeni borçlanmaya gitmeyece÷i durumu ifade etmektedir.
Teknik bir anlatÕmla,

՜ஶ ߜ௧ା ܾ௧ା = 0

[5]

Eúitlik [5] cari borçlarÕn gelecek dönem iskonto edilmiú faiz dÕúÕ fazlanÕn,
hükümet bütçe kÕsÕtÕnÕn úimdiki de÷erinin ve dönemlerarasÕ bütçe kÕsÕtÕ
ifadesinin sa÷landÕ÷ÕnÕ göstermektedir. Reel Borçlanma/GSYøH oranÕ sabit
de÷ilse ve enflasyon ya da nominal GSYøH büyüme oranÕna uyarlanmÕú
iskonto oranÕ borç ölçümünden daha hÕzlÕ artÕú gösteriyor ise çaprazlama
durumu sa÷lanmÕútÕr ve bu durum mali sürdürülebilirli÷in sa÷landÕ÷Õ
anlamÕna gelir.
Özetle, çalÕúmanÕn bu bölümünde, mali sürdürülebilirlik literatüründe
sürdürülebilirli÷in ölçümüne yönelik olarak geliútirilmiú yöntemler ele
alÕnmÕútÕr. Söz konusu yöntemler, geçmiú dönemlerdeki bütçe açÕ÷Õborçlanma dinami÷inin izlenebilmesine yardÕmcÕ olan yöntemlerdir. Her bir
yöntemin onu di÷er yöntemlerden ayÕran üstün yanlarÕ oldu÷u gibi, eksik
yanlarÕ da mevcuttur. Bu yöntemlerden mali sürdürülebilirlik literatüründe en
fazla kullanÕlanlarÕ Muhasebe YaklaúÕmÕ ve DönemlerarasÕ Bütçe KÕsÕtÕ
YaklaúÕmÕ’dÕr.
Muhasebe YaklaúÕmÕ’nda, önceki maliye politikalarÕyla mali yeterlilik
úartlarÕnÕn sa÷lanÕp sa÷lanmadÕ÷Õ test edilmekte ve gelece÷e iliúkin
politikalar ortaya konulmaya çalÕúÕlmaktadÕr. Bu yaklaúÕm; bütçe denkli÷i için
kamu kesiminin hali hazÕrdaki ve gelecekteki varlÕk ve yükümlülüklerinin
bugünkü toplam de÷erlerinin birbirine eúit ya da varlÕklarÕnÕn
yükümlülüklerinden fazla olmasÕ noktasÕndan hareket etmektedir. Muhasebe
yaklaúÕmÕ kullanÕlarak yapÕlan mali sürdürülebilirlik çalÕúmalarÕnda, maliye
politikasÕnÕn Kamu Sektörünün Net De÷eri/GSYøH oranÕnÕ veya Borç
Stoku/GSYøH oranÕnÕ sabit tutup tutmadÕ÷Õ test edilmektedir. Ancak
uygulamada ço÷u çalÕúmada kamu sektörünün net de÷erinin
hesaplanmasÕndaki güçlüklerden dolayÕ, genellikle Borç Stoku/GSYøH oranÕ
tercih edilmektedir.
Muhasebe yaklaúÕmÕnÕn en büyük avantajÕ, belirli makroekonomik
hedefler arasÕndaki uyumu sa÷lamasÕdÕr. Örne÷in hükümetin sabit bir Borç
Stoku/GSMH hedefi, belli bir GSMH büyüme hedefi ve Birincil Bütçe
FazlasÕ/GSMH hedefi olabilir. Burada önemli olan husus, bu politika
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hedeflerinin birbirleri ile uyumlulu÷unun ve makroekonomik modeller
yardÕmÕyla maliye politikasÕnÕn de÷iúiminden nasÕl etkilendiklerinin analiz
edilmesinin gereklili÷idir. Ancak bu yöntem, hangi borç stratejisinin
sürdürülebilir ya da sürdürülemez oldu÷unun belirlenmesine olanak
vermemektedir.
DönemlerarasÕ Bütçe KÕsÕtÕ YaklaúÕmÕ ise, borcun sürdürülebilirli÷i
üzerinde yo÷unlaúmaktadÕr. Buna göre hükümetler dönemler arasÕ bütçe
kÕsÕtÕ ile karúÕ karúÕyadÕrlar. Bu durum hükümetin kendisine borç verenlere,
hâlihazÕrdaki borçlarÕnÕ dengelemek üzere gelecekte bütçede fazla verece÷i
zÕmni taahhüdünü ifade eder. DönemlerarasÕ bütçe kÕsÕtÕ uyumu, hükümetin
gelecekte beklenilen bütçe fazlasÕnÕn iskonto edilen de÷erini, borcunun cari
piyasa de÷erine eúitleyerek dönemlerarasÕ bütçeyi dengeledi÷ini ifade eder.
Tabi ki hükümetin bunu yaparken, Ponzi oyunu finansmanÕna
baúvurmayaca÷Õ varsayÕmÕna dayanÕr (ùen vd., 2010).
Bu çalÕúmada Türkiye için yapÕlan analize temel teúkil edecek olan
yöntem, DönemlerarasÕ Bütçe KÕsÕtÕ YaklaúÕmÕ’ndan yola çÕkÕp, eúbütünleúme kavramÕ kullanÕlarak mali sürdürülebilirli÷i test eden Hakkio &
Rush (1991) ve Quintos (1995)’un yöntemidir. øki de÷iúkenli yaklaúÕm olarak
ifade edilen bu yöntem, faiz dÕúÕ bütçe harcamalarÕ ve bütçe gelirleri
de÷iúkenleri kullanÕlarak eú-bütünleúme analizleri yardÕmÕ ile mali
sürdürülebilirli÷i test etmektedir. Bu yönteme göre faiz dÕúÕ bütçe harcamalarÕ
ve bütçe gelirleri de÷iúkenlerinin eú-bütünleúik olmalarÕ durumu mali
sürdürülebilirlik için yeterli koúul olarak kabul edilmektedir. Literatürde
ço÷unlukla, uzun dönemde daha sa÷lÕklÕ tahminler sundu÷u için iki
de÷iúkenli yöntem tercih edilmektedir.
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Üçüncü Bölüm
Türkiye’de Mali Sürdürülebilirli÷in Analizi: Ampirik Bulgular
Bu bölümde, Türkiye’de mali sürdürülebilirli÷in ampirik analizi yapÕlmaktadÕr.
Bu amaçla öncelikle mali sürdürülebilirli÷e iliúkin literatür taramasÕ sunulmakta,
ardÕndan mali sürdürülebilirli÷i incelemek amacÕyla kullanÕlan zaman serileri
analizine iliúkin temel varsayÕmlarÕn ve kurulan hipotezlerin tanÕmlanmasÕ için
teorik açÕklamalara yer verilmekte; daha sonra da çalÕúmada kullanÕlan veri
setinin tanÕmlanmasÕna ve verilerin kayna÷Õna de÷inilmektedir. Elde edilen
sonuçlarÕn özetlendi÷i kÕsÕm ile devam eden bölüm ampirik bulgulara iliúkin
de÷erlendirmeler ile son bulmaktadÕr.
I. Mali Sürdürülebilirli÷e øliúkin ÇalÕúmalar: Literatür TaramasÕ
ÇalÕúmanÕn ikinci bölümünde ele alÕnan mali sürdürülebilirli÷in teorik
tartÕúmalarÕnÕ uygulamaya yönelik çok sayÕda çalÕúma mevcuttur. Söz konusu
literatür, kullanÕlan yöntemler açÕsÕndan ikili bir tasnife tabi tutulmaktadÕr. Buna
göre birinci grupta yer alan çalÕúmalar, mali sürdürülebilirli÷i ekonometrik
yöntemlerle test etmekte ve özellikle zaman serisi analizi ve panel veri analizi
yöntemleri ile sonuçlar ortaya koymaktadÕr. økinci grupta yer alan çalÕúmalar ise
mali sürdürülebilirli÷i ekonomik göstergelerle analiz etmekte ve daha ziyade bazÕ
ekonomik göstergelerin zaman içerisinde seyrinden yola çÕkarak
sürdürülebilirli÷e iliúkin tahminlerde bulunmaktadÕr.
ÇalÕúmanÕn bu bölümünde, her iki gruptaki çalÕúmalar ayrÕ tablolarda
özetlenmiú, Türkiye ekonomisine iliúkin analizler ise ayrÕca Tablo-8’de
sunulmuútur. Mali sürdürülebilirli÷e iliúkin teori ve uygulamada geniú bir literatür
olmakla beraber Türkiye ekonomisine yönelik çalÕúmalarÕn sayÕsÕ göreli olarak
oldukça sÕnÕrlÕdÕr. Söz konusu çalÕúmalar, kapsadÕklarÕ dönem, inceledikleri ülke
ya da ülkeler, kullanÕlan de÷iúken ve yönteme göre Tablo-6, Tablo-7 ve Tablo8’de özetlenmektedir.
Burada söz konusu çalÕúmalardan öne çÕkanlarÕna de÷inmekte fayda
vardÕr. Örne÷in, Sakuragavo & Hosono (2010) Japonya için mali
sürdürülebilirli÷i dinamik genel denge analizi ile araútÕrmÕú ve faiz oranÕ ile
GSYøH büyüme oranÕ arasÕndaki iliúkinin mali sürdürülebilirlik için önemli bir
gösterge oldu÷u sonucuna ulaúmÕútÕr. Joseph (2010), Do÷u Karayip Ülkeleri
için analiz yapmÕú ve mali sürdürülebilirli÷in olmadÕ÷Õ sonucunu elde etmiútir.
Yol (2009), Kuzey Afrika Ülkeleri, MÕsÕr, Fas ve Tunus için 1972-2005
döneminde mali sürdürülebilirli÷in olmadÕ÷Õ sonucunu elde etmiútir. Ehrhart &
Llorca (2008) ise Güney Akdeniz Ülkeleri için 1975-1999 ve 1976-1999
dönemleri için birim kök testleri ile analiz yapmÕú ve ele alÕnan bütün ülkeler
için uzun dönemde mali sürdürülebilirli÷in sa÷landÕ÷Õ sonucuna ulaúmÕútÕr.
Türkiye için yapÕlmÕú olan çalÕúmalardan bazÕlarÕ ise aúa÷Õda özetlenmiútir.
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Hepsa÷ (2011), 1990:1-2008:4 döneminde çeyrek verilerle mali
sürdürülebilirli÷i Borç Stoku/GSYøH verisini kullanarak yapÕsal kÕrÕlmalÕ
periyodik birim kök testi ile analiz etmiú ve mali sürdürülebilirli÷in
sa÷lanamadÕ÷Õna yönelik sonuca ulaúmÕútÕr. ùen vd. (2010), 1975-2007
dönemi yÕllÕk verilerini kullanarak, bütçe açÕ÷Õ, borç stoku, bütçe gelirleri ve
bütçe harcamalarÕ de÷iúkenleri yardÕmÕyla hem standart ADF ve PP birim kök
testleri hem de eú-bütünleúme testi vd. yöntemler ile mali sürdürülebilirli÷i test
etmiú ve 1975-2007 dönemi için mali sürdürülebilirli÷in olmadÕ÷Õ sonucuna
ulaúmÕútÕr. Ucal & AlÕcÕ (2010) ise, 1989:1-2000:12, 1989:1-2008:12 ve
2001:1-2008:2 dönemi çeyrek verileriyle bütçe gelirleri, bütçe harcamalarÕ, faiz
ödemeleri ve borç stoku verilerini kullanarak birim kök ve eú-bütünleúme testi
yapmÕú ve 1989:1-2000:12 ile 1989:1-2008:12 dönemi için mali
sürdürülebilirli÷in zayÕf oldu÷u; 2001:1-2008:12 dönemi için mali
sürdürülebilirli÷in güçlü oldu÷u sonucuna ulaúmÕútÕr.
Benzer úekilde Ceylan (2010), kamu kesimi borçlanma gere÷i, faiz dÕúÕ
fazla ve borç stoku verileri yardÕmÕ ile yaptÕ÷Õ birim kök testi sonucunda 19752008 ve 1985-2008 dönemleri için mali sürdürülebilirli÷in sa÷landÕ÷ÕnÕ tespit
etmiútir. Di÷er taraftan Aslan (2009), mali sürdürülebilirli÷i hem aylÕk bazda
2006:1-2009:6 dönemi için hem de yÕllÕk bazda 1980-2005 dönemi için ele
almÕú ve standart ADF birim kök testi ile eú-bütünleúme testi yöntemini
kullanarak incelemiútir. Elde edilen bulgulara göre Türkiye’de aylÕk bazda
yapÕlan analizler, mali sürdürülebilirli÷in oldu÷u yönünde sonuç verirken yÕllÕk
bazda yapÕlan analizler ise mali sürdürülebilirli÷in olmadÕ÷Õ yönünde
sonuçlanmÕútÕr. Türkiye ekonomisinde mali sürdürülebilirli÷in de÷erlendirilmesine
yönelik yapÕlmÕú çalÕúmalarÕn sonuçlarÕnÕn büyük bir bölümü, maliye politikasÕnÕn
“sürdürülemez” ya da “zayÕf formda sürdürülebilir” oldu÷unu ortaya koymaktadÕr.
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1

1916-1995

1970-1997

ABD
1692-1992
øngiltere
1792-1992

ABD

AB Ülkeleri

ABD,
øngiltere

Ülke

1

Eú-Bütünleúme Testi

Eú-Bütünleúme Testi

Faiz DÕúÕ
Fazla,
Borç OranÕ

Eú-Bütünleúme Testi

Kamu Gelirleri,
Kamu
HarcamalarÕ

Kamu Gelirleri,
Kamu
HarcamalarÕ

KullanÕlan
De÷iúken

ÇalÕúmada
KullanÕlan
Yöntem ya da
Yöntemler

Avusturya, Fransa, Almanya, Hollanda, øngiltere, Belçika, Danimarka, ørlanda, Portekiz, øtalya ve Finlandiya.

Bohn
(1998)

Brova
&
Silvestre
(2002)

Ahmed
&
Rogers
(1995)

ÇalÕúma

ÇalÕúmanÕn
KapsadÕ÷Õ
Dönem

Veri

Mali sürdürülebilirlik vardÕr.

Almanya, Avusturya,
Finlandiya, øngiltere ve
Hollanda ile Fransa’da mali
sürdürülebilirlik vardÕr, di÷er
ülkelerde ise mali
sürdürülebilirlik yoktur.

Mali sürdürülebilirlik vardÕr.

ÇalÕúmanÕn Bulgusu

Tablo-6: Ekonometrik Yöntemlerle Mali Sürdürülebilirli÷i Test Eden ÇalÕúmalar
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1970-1971
1987-1988

1919-2001

Considine
&
Gallagher
(2008)

1979:1-1991:5

ÇalÕúmanÕn
KapsadÕ÷Õ
Dönem

Buiter
&
Patel
(1992)

Baglioni
&
Chrubuni
(1993)

ÇalÕúma

Birleúik
KrallÕk

Hindistan

øtalya

Ülke

Veri

Borç Stoku/
GSYøH

Borç Stoku,
Bütçe AçÕ÷Õ

Borç Stoku,
Bütçe AçÕ÷Õ

KullanÕlan
De÷iúken

ESTAR Modeli

Birim Kök Testi

Birim Kök Testi

ÇalÕúmada
KullanÕlan
Yöntem ya da
Yöntemler

Tablo-6’nÕn devamÕ:

Mali sürdürülebilirlik vardÕr.

Mali sürdürülebilirlik vardÕr.

Mali sürdürülebilirlik vardÕr.

ÇalÕúmanÕn Bulgusu

Mali Sürdürülebilirlik: Teori ve Türkiye Uygulaması

98

2

1992-2007

1960-1991

1947:2-2003:1

ÇalÕúmanÕn
KapsadÕ÷Õ
Dönem

Romanya

AB2 Ülkeleri

ABD

Ülke

Kamu Borcu

Borç Stoku,
Bütçe AçÕ÷Õ

Reel Kamu
Gelirleri,
Reel Kamu
HarcamalarÕ

KullanÕlan
De÷iúken

En Küçük Kareler
Yöntemi,
Birim Kök Testi

Birim Kök Testi

Kesirli
Eú-Bütünleúme
Tekni÷i

ÇalÕúmada
KullanÕlan
Yöntem ya da
Yöntemler

Mali sürdürülebilirlik zayÕftÕr.

øtalya, Yunanistan,
Danimarka, Almanya hariç
di÷er ülkelerde mali
sürdürülebilirlik vardÕr.

ABD’de reel kamu gelirleri ve
kamu harcamalarÕ
eúbütünleúiktir. Ancak bütçe
açÕklarÕ sürdürülebilir de÷ildir.

ÇalÕúmanÕn Bulgusu

Belçika, Fransa, Hollanda, Lüksemburg, BatÕ Almanya, øtalya, Danimarka, Birleúik KrallÕk, ørlanda, Yunanistan, Portakiz, øspanya, Avusturya,
Finlandiya ve øsveç.

Emilia
&
Emilian
(2007)

Caporale
(1995)

Cunado,
Alana
&
Gracia
(2004)

ÇalÕúma

Veri

Tablo-6’nÕn devamÕ:
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4

3

Son otuz yÕl

Feve
&
Henin
(2000)
G-7 Ülkeleri4

Avustralya

Güney
Akdeniz
Ülkeleri3

Ülke

Borç Stoku

Kamu Gelirleri,
Kamu
HarcamalarÕ

Bütçe AçÕ÷Õ,
Borç Stoku

KullanÕlan
De÷iúken

MÕsÕr, øsrail, Lübnan, Fas, Tunus ve Türkiye.
ABD, Japonya, Almanya, Birleúik KrallÕk, øtalya, Kanada ve Fransa.

1953-1954
1986-1987

1975-1999
1978-1999

ÇalÕúmanÕn
KapsadÕ÷Õ
Dönem

Elliot
&
Kearney
(1988)

Ehrhart
&
Llorca
(2008)

ÇalÕúma

Veri

Birim Kök Testi

Eú-Bütünleúme Testi

Birim Kök Testi

ÇalÕúmada
KullanÕlan
Yöntem ya da
Yöntemler

Tablo-6’nÕn devamÕ:

ABD, øngiltere ve Japonya’da
mali sürdürülebilirlik vardÕr,
di÷er ülkelerde ise mali
sürdürülebilirlik yoktur.

Mali sürdürülebilirlik vardÕr.

Uzun dönemde bütün
ülkelerde mali sürdürülebilirlik
vardÕr. AynÕ zamanda
hükümetler dönemlerarasÕ
bütçe kÕsÕtÕnÕ sa÷lamÕúlardÕr.

ÇalÕúmanÕn Bulgusu
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6

5

Ülkeye göre
5
de÷iúmektedir .

ÇalÕúmanÕn
KapsadÕ÷Õ
Dönem

16 AB
6
Ülkesi

Ülke

Kamu Gelirleri,
Faiz
Ödemelerini
øçeren Kamu
HarcamalarÕ

KullanÕlan
De÷iúken

Eú-Bütünleúme Testi

ÇalÕúmada
KullanÕlan
Yöntem ya da
Yöntemler

Almanya, Avusturya,
Finlandiya, ørlanda, øspanya,
øsviçre, Malta, Portekiz ve
Yunanistan için seriler
arasÕnda uzun dönemli bir
iliúki vardÕr. Belçika,
Danimarka, Fransa, Hollanda,
øngiltere, Lüksemburg ve
Macaristan için ise elde
edilen bulgular bu ülkelerde
bütçe açÕ÷ÕnÕn sürdürülemez
oldu÷unu göstermektedir.

ÇalÕúmanÕn Bulgusu

Almanya (1968-1998), Avusturya (1967-1998), Belçika (1968-1998), Danimarka (1968-2000), Finlandiya (1972-2001), Fransa (1968-1997), Hollanda
(1968-2002), øngiltere (1968-1999), ørlanda (1968-2001), øspanya (1968-2002), øsveç (1968-2000), øtalya (1968-2001), Lüksemburg (1973-1991),
Macaristan (1981-2001), Malta (1967-1998), Portekiz (1970-1998), Yunanistan (1968-1999) ve Türkiye (1970-2001).
Almanya, Avusturya, Finlandiya, ørlanda, øspanya, øsviçre, Malta, Portekiz, Yunanistan, Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda, øngiltere, Lüksemburg
ve Macaristan.

Güvel
&
Kalyoncu
(2006)

ÇalÕúma

Veri

Tablo-6’nÕn devamÕ:
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&
Ray
(2004)

Khundrakpam

Goyal,

Ghatak
&
Sanchez
(2006)

ÇalÕúma

1950’ler
1960’lar
1970’ler
1980’ler
1990’lar

1970-2000

ÇalÕúmanÕn
KapsadÕ÷Õ
Dönem

Hindistan

Afrika,
Asya,
Latin
Amerika

Ülke

Veri

Kamu Gelirleri,
Kamu
HarcamalarÕ,
Borç Stoku

Kamu Gelirleri,
Kamu
HarcamalarÕ,
Borç Stoku

KullanÕlan
De÷iúken

Birim Kök Testi,
Eú-Bütünleúme Testi

Birim Kök Testi,
Eú-Bütünleúme Testi

ÇalÕúmada
KullanÕlan
Yöntem ya da
Yöntemler

Tablo-6’nÕn devamÕ:

YapÕsal kÕrÕlmalar dikkate
alÕndÕ÷Õnda mali
sürdürülebilirlik vardÕr.

Bohn (1998)’un mali
reaksiyon fonksiyonu
yaklaúÕmÕ kullanÕlarak yapÕlan
incelemede mali
sürdürülebilirlik zayÕf
bulunmuútur. Borç dinami÷i
analizi, Borç Stoku/GSYøH
oranÕnÕn sürdürülemezli÷ini
düzeltici bir ölçüm olarak
özellikle Tayland’da mali
sürdürülebilirli÷in daha güçlü
oldu÷unu ortaya çÕkarmÕútÕr.
Peru ve Venezüella’da mali
sürdürülebilirlik zayÕftÕr.

ÇalÕúmanÕn Bulgusu
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8

7

1970-2005

Joseph
(2008)

Panel Birim Kök Testi

Birim Kök Testi

Reel Kamu
Gelirleri,
Reel Kamu
HarcamalarÕ
Reel Kamu
HarcamalarÕ /
GSYøH,
Reel Kamu
Gelirleri/GSYøH

Do÷u
Karayip
Ülkeleri7

Karayip
Ülkeleri8

Eú-Bütünleúme Test

Kamu Gelirleri,
Kamu
HarcamalarÕ

KullanÕlan
De÷iúken

ABD

Ülke

ÇalÕúmada
KullanÕlan
Yöntem ya da
Yöntemler

Mali sürdürülebilirlik vardÕr.

Mali sürdürülebilirlik yoktur.

Mali sürdürülebilirlik vardÕr.

ÇalÕúmanÕn Bulgusu

Anguilla, Antigua, Barbuda, Dominik Cumhuriyeti, GÕrnata, Montserrat, St. Kitts & Nevis, St. Lucia, St. Vincent ve Grenadines.
St. Kitts & Nevis, Dominik Cumhuriyeti, St. Vincent & the Grenadines ve Jamaika.

1990-2008

1950:1-1990:4

ÇalÕúmanÕn
KapsadÕ÷Õ
Dönem

Joseph
(2010)

Haug
(1995)

ÇalÕúma

Veri

Tablo-6’nÕn devamÕ:
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9

1895-2005

Lusinyan
&
Thornton
(2009)
Güney Afrika

Reel Kamu
Gelirleri,
Reel Kamu
HarcamalarÕ

Kamu Gelirleri,
Kamu
HarcamalarÕ,
Faiz Ödemeleri

Reel Kamu
HarcamalarÕ,
Reel Kamu
Gelirleri

KullanÕlan
De÷iúken

Birim Kök Testi,
Eú-Bütünleúme Testi

Eú-Bütünleúme Testi

Birim Kök Testi

ÇalÕúmada
KullanÕlan
Yöntem ya da
Yöntemler

Güney Kore (1970:1-2003:3), Meksika (1970:1-2003:4), Filipinler (1970:1-2003:3), G. Afrika-Türkiye (1970-2001).

Ülkeye göre
9
de÷iúmektedir .

øran,
Türkiye

øran
1970-2003
Türkiye
1967-2001

Güney Kore,
Meksika,
Filipinler,
G. Afrika,
Türkiye

Ülke

ÇalÕúmanÕn
KapsadÕ÷Õ
Dönem

Kalyoncu
(2005a)

Kia
(2008)

ÇalÕúma

Veri

Tablo-6’nÕn devamÕ:

Bütçe açÕklarÕnÕn
sürdürülebilirli÷i zayÕftÕr.

Türkiye ve Güney Kore için
mali sürdürülebilirlik zayÕftÕr.
Meksika, Filipinler ve Güney
Afrika’da mali sürdürülebilirlik
yoktur ve bu durum uzun
dönemde dönemlerarasÕ
bütçe kÕsÕtÕnÕ bozmaktadÕr.

Mali sürdürülebilirlik yoktur.

ÇalÕúmanÕn Bulgusu
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104

1992-2006

Mackiewicz
&
Krajewski
(2009)
Polonya

47 American
Eyaletif

Avrupa,
ABD

Ülke

Avrupa Bölgesi (1977-2003), ABD (1966-2004).

1961-2006

Ülkeye göre
de÷iúmektedir10.

Landolfo
(2008)

Mahdavi
&
Westerlund
(2010)

ÇalÕúmanÕn
KapsadÕ÷Õ
Dönem

ÇalÕúma

Veri

Kamu Gelirleri,
Kamu
HarcamalarÕ

Kamu Gelirleri,
Kamu
HarcamalarÕ

Reel Faiz
OranÕ,
Borç Stoku,
Birincil Bütçe
AçÕ÷Õ

KullanÕlan
De÷iúken

Birim Kök Testi,
Eú-Bütünleúme Testi

Panel Eú-Bütünleúme
Testi

Birim Kök Testi,
Eú-Bütünleúme Testi

ÇalÕúmada
KullanÕlan
Yöntem ya da
Yöntemler

Tablo-6’nÕn devamÕ:

Mali sürdürülebilirlik vardÕr.

Ço÷u eyalette mali
sürdürülebilirlik güçlüdür.

Mali sürdürülebilirlik vardÕr.

ÇalÕúmanÕn Bulgusu

Türkiye Bankalar Birliği

1947-1992

1960-2002

Neaime
(2004)

1995-2004

ÇalÕúmanÕn
KapsadÕ÷Õ
Dönem

Martin
(2000)

Mello
(2008)

ÇalÕúma

105
Lübnan

ABD

Brezilya

Ülke

Veri

Eú-Bütünleúme Testi

Birim Kök Testi,
Eú-Bütünleúme Testi

Kamu Gelirleri,
Kamu
HarcamalarÕ,
Bütçe AçÕklarÕ,
Borç Stoku

Birim Kök Testi,
Eú-Bütünleúme Testi

Kamu Gelirleri,
Kamu
HarcamalarÕ

Kamu Gelirleri,
Kamu
HarcamalarÕ

KullanÕlan
De÷iúken

ÇalÕúmada
KullanÕlan
Yöntem ya da
Yöntemler

Tablo-6’nÕn devamÕ:

Mali sürdürülebilirlik yoktur.

1970 ve 1980 yÕllarÕndaki
yapÕsal kÕrÕlma dönemlerinin
analizlerde dikkate alÕnmasÕ
durumunda, mali
sürdürülebilirlik vardÕr.

Mali sürdürülebilirli÷in
sa÷lanmasÕ güçtür.
Borçlar sürdürülebilir de÷ildir.

ÇalÕúmanÕn Bulgusu
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11

106

Ülkeye göre
11
de÷iúmektedir .

1970-2008

Ono
(2008)

Puah, Lau
&
Teo
(2011)
Kamu Gelirleri,
Kamu
HarcamalarÕ

Bütçe AçÕklarÕ

Kanada,
Fransa,
Almanya,
øtalya,
Japonya,
Birleúik
KrallÕk,
ABD

Malezya
(Sarawak
Eyaleti)

KullanÕlan
De÷iúken

Ülke

Eú-Bütünleúme Testi

Birim Kök Testi

ÇalÕúmada
KullanÕlan
Yöntem ya da
Yöntemler

Mali sürdürülebilirlik zayÕftÕr.

Standart birim kök testleri G-7
ülkelerinde mali
sürdürülebilirlik lehinde güçlü
kanÕtlar sunamamÕútÕr. Ancak
do÷rusal olmayan zaman
serisi tekni÷ine dayalÕ birim
kök testleri güçlü kanÕtlar
sunmuútur.
Japonya dÕúÕndaki G-7
ülkelerinde mali
sürdürülebilirlik vardÕr.

ÇalÕúmanÕn Bulgusu

Kanada (1976:2-1995:5), Fransa (1970:1-1998:4), Almanya (1966:1-2003:4), øtalya (1960:1-1991:3), Japonya (1955:1-2001:1), Birleúik KrallÕk
(1957:1-1998:1), ABD (1968:1-2005:1).

ÇalÕúmanÕn
KapsadÕ÷Õ
Dönem

ÇalÕúma

Veri

Tablo-6’nÕn devamÕ:

Türkiye Bankalar Birliği
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1947:2-1992:3

1964-2003
1982:1-2004:1

Rubio,
Roldon
&
Esteve
(2006)

1983-1999
1940-1973

Pasten
(2007)

Quintos
(1995)

ÇalÕúmanÕn
KapsadÕ÷Õ
Dönem

ÇalÕúma

øspanya

ABD

Latin
Amerika

Ülke

Veri

Kamu Gelirleri
/GSMH,
Kamu
HarcamalarÕ
/GSMH

Kamu Gelirleri,
Kamu
HarcamalarÕ

Kamu Gelirleri,
Kamu
HarcamalarÕ,
Bütçe AçÕ÷Õ

KullanÕlan
De÷iúken

Eú-Bütünleúme Testi

Eú-Bütünleúme Testi

Birim Kök Testi

ÇalÕúmada
KullanÕlan
Yöntem ya da
Yöntemler

Tablo-6’nÕn devamÕ:

Mali sürdürülebilirlik üzerinde
do÷rusal olmayan etkiler söz
konusudur.

1980 yÕlÕna kadar mali
sürdürülebilirlik var iken 1980
sonrasÕ dönemde mali
sürdürülebilirlik yoktur.

ùili’de 1833-1999 dönemi için
güçlü mali sürdürülebilirlik;
1940-1973 dönemi için ise
zayÕf mali sürdürülebilirlik söz
konusudur.

ÇalÕúmanÕn Bulgusu
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108

1999-2006

ÇalÕúmanÕn
KapsadÕ÷Õ
Dönem

Merkez ve
Do÷u Avrupa
Ülkeleri12

Ülke

Borç oranÕ,
Kamu
HarcamalarÕ,
Partilerin
Siyasî Görüúü,
Birincil Bütçe
Dengesi

KullanÕlan
De÷iúken

Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Slovenya, Slovakya ve Çek Cumhuriyeti.

Redzepagic
&
Llorca
(2007)

ÇalÕúma

Veri

En Küçük Kareler
Yöntemi

ÇalÕúmada
KullanÕlan
Yöntem ya da
Yöntemler

Tablo-6’nÕn devamÕ:

Solovenya’da ve Slovakya’da
borçlar sürdürülebilirdir.
Polonya’da borçlar
sürdürülemezdir.
Politik faktörler Polonya’da
mali sürdürülebilirli÷in
sa÷lanmasÕnÕn önündeki
temel engellerden biridir.
Çek Cumhuriyeti’nde borçlar
sürdürülemezdir, aynÕ
zamanda politik veriler de
sürdürülebilirli÷in sa÷lanmasÕ
konusunda anlamlÕ
bulunmamÕútÕr.

ÇalÕúmanÕn Bulgusu
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1946:1-1984:12

1950-1989

Smith & Zin (1991)

Tanner & Liu (1994)

ABD

Kanada

Romanya

Japonya

1975-1979
1980-1989
1990-1999
2000-2006

1991-2005

Ülke

ÇalÕúmanÕn
KapsadÕ÷Õ
Dönem

Stoian, Campeanu
& Roman (2007)

Sakuragawa
& Hosono (2010)

ÇalÕúma

Veri

Eú-Bütünleúme
Testi

Mali sürdürülebilirlik
vardÕr.

Mali sürdürülebilirlik
vardÕr.

Birim Kök Testi,
Eú-Bütünleúme
Testi

Borç Stoku,
Bütçe AçÕ÷Õ
Kamu Gelirleri,
Kamu
HarcamalarÕ

Mali sürdürülebilirlik
zayÕftÕr.

Faiz oranÕ ve GSYøH
büyüme oranÕ
arasÕndaki iliúki, mali
sürdürülebilirlik için
önemli bir göstergedir.

ÇalÕúmanÕn Bulgusu

Mali Reaksiyon
Fonksiyonu
Yöntemi

Dinamik
Stokastik Genel
Denge Modeli

ÇalÕúmada
KullanÕlan
Yöntem ya da
Yöntemler

Borç Stoku/
GSYøH,
Birincil Bütçe
Dengesi/Bütçe
AçÕ÷Õ

Faiz OranÕ,
Büyüme/GSYøH

KullanÕlan
De÷iúken

Tablo-6’nÕn devamÕ:
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14

13

1965-1994

1970-2002

ÇalÕúmanÕn
KapsadÕ÷Õ
Dönem

Borç Stoku

Borç Stoku
/GSYøH,
Reel Borçlanma,
Birincil Bütçe
FazlasÕ

G7 Ülkeleri,
Latin
Amerika,
Asya
13
Ülkeleri

ABD
&
11 AB
14
Ülkesi

KullanÕlan
De÷iúken

Ülke

Birim Kök Testi

Birim Kök Testi

ÇalÕúmada
KullanÕlan
Yöntem ya da
Yöntemler

Danimarka, Hollanda,
ørlanda ve Fransa’da
mali sürdürülebilirlik
vardÕr, di÷er ülkelerde
ise mali
sürdürülebilirlik yoktur.

YapÕsal kÕrÕlmalarÕ
dikkate alan birim kök
testleri, her üç ülke
grubunda da antiborçlanma politikasÕna
yönelik anlamlÕ
bulgular elde
edilmesini
sa÷lamaktadÕr.

ÇalÕúmanÕn Bulgusu

Kanada, Fransa, Almanya, øtalya, Japonya, ABD, Birleúik KrallÕk, Costa-Rica, Meksika, Panama, Uruguay, Hindistan, Endonezya, Kore, Malezya, Tayland ve
Türkiye.
ABD, Almanya, Fransa, øngiltere, Avusturya, Danimarka, Hollanda, øspanya, Belçika, øtalya, ørlanda ve Portekiz.

Uctum
&
Wickens
(2000)

Uctum, Thurston
& Uctum (2006)

ÇalÕúma

Veri

Tablo-6’nÕn devamÕ:

Türkiye Bankalar Birliği

1972-2005

ÇalÕúmanÕn
KapsadÕ÷Õ
Dönem

Kaynak: Yazar tarafÕndan derlenmiútir.

Yol
(2009)

ÇalÕúma

MÕsÕr,
Fas,
Tunus

Ülke

Veri

Bütçe AçÕ÷Õ

KullanÕlan
De÷iúken

Tablo-6’nÕn devamÕ:

Eú-Bütünleúme
Testi

ÇalÕúmada
KullanÕlan
Yöntem ya da
Yöntemler

Tunus için mali
sürdürülebilirlik vardÕr.
Ancak MÕsÕr ve Fas
için mali
sürdürülebilirlik yoktur.

ÇalÕúmanÕn Bulgusu
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112

16

15

YakÕnsama Analizi

Ekonomik Göstergeler

Geliúmiú ve Geliúmekte
16
olan 12 Ülke

Zambia,
Hindistan,
Arjantin

Sonuçlar ülkelere göre farklÕlÕk göstermektedir.

Büyüme oranÕ ve reel faiz oranlarÕ arasÕnda
nedensellik iliúkisi vardÕr.

Mali acze düúme riski yüksektir.

Hiçbir ülkede (özellikle Yunanistan, øtalya,
Fransa, HÕrvatistan, MÕsÕr, Lübnan ve Türkiye)
mali sürdürülebilirlik yoktur.

Borç Stoku,
Nominal GSYøH,
Faiz DÕúÕ Kamu HarcamalarÕ,
Kamu Gelirleri
Riskli De÷er Yöntemi

Mali sürdürülebilirlik yoktur.

ÇalÕúmanÕn Bulgusu

Bütçe AçÕ÷Õ Yöntemi

ÇalÕúmada KullanÕlan
Yöntem ya da Yöntemler

Ekvator

Akdeniz
Ülkeleri15

Romanya

Ülke

KÕbrÕs, Fransa, Yunanistan, øtalya, Malta, øspanya, Slovenya, Arnavutluk, HÕrvatistan, MÕsÕr, øsrail, Lübnan, Fas, Suriye, Tunus ve Türkiye.
Arjantin, Brezilya, Türkiye, Belçika, Endonezya, ørlanda, Meksika, øtalya, Kore, øsveç, Tayland ve ABD.

Dinh
(1999)

Barnhill
&
Kopits
(2003)
Croce
&
Juan-Ramon
(2003)

Aleksander
(2008)

Albu
&
Pelinescu
(2000)

ÇalÕúma

Tablo-7: Ekonomik Göstergelerle Mali Sürdürülebilirli÷i Test Eden ÇalÕúmalar
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Türkiye

Yereli,
Seçilmiú
& Baúaran
(2007)

Kaynak: Yazar tarafÕndan derlenmiútir.

Borç Stoku/GSMH,
Faiz OranÕ,
Büyüme OranÕ,
Birincil Bütçe Dengesi

Tayvan,
Malezya,
Filipinler,
Endonezya

Makin
(2005)
Birincil Bütçe Dengesi,
Borç Stoku,
Vergi Gelirleri

OlasÕlÕklÕ YaklaúÕm Yöntemi

ÇalÕúmada KullanÕlan
Yöntem ya da Yöntemler

MÕsÕr

Ülke

Izquierdo
& Panizza
(2003)

ÇalÕúma

Tablo-7’nin devamÕ:

KayÕt dÕúÕ ekonominin boyutlarÕnÕn artmasÕ borç
stokunu arttÕrmakta ve bu durum borcun
sürdürülebilirli÷inin sa÷lanmasÕna engel
olmaktadÕr.

Dört Asya ülkesinde de borçlar sürdürülebilirdir.

Mali acze düúmemek için mali alanda
düzenlemelere ihtiyaç vardÕr.

ÇalÕúmanÕn Bulgusu

Mali Sürdürülebilirlik: Teori ve Türkiye Uygulaması

114

1990:1-2007:9

1980-2004

Azgün&Taúdemir
(2006)

2006:1-2009:6
1980-2005

ÇalÕúmanÕn
KapsadÕ÷Õ
Dönem

Akkaú&Tiftik
(2009)

Aslan
(2009)

ÇalÕúma
KullanÕlan
De÷iúken

Risk Yönetimi
YaklaúÕmÕ

Eú-Bütünleúme Testi

Bütçe AçÕ÷Õ/GSMH,
Kamu HarcamalarÕ/GSMH,
Kamu Gelirleri/GSMH

Birim Kök Testi,
Eú-Bütünleúme Testi

ÇalÕúmada
KullanÕlan
Yöntem ya da
Yöntemler

Borçlanma OranÕ,
Birincil Fazla OranÕ

Bütçe Gelirleri/GSMH,
Bütçe Giderleri/GSMH

Veri

Bütçe açÕklarÕ
sürdürülebilirdir.

Mali sürdürülebilirlik vardÕr.

AylÕk bazda yapÕlan
analizlerde bütçe açÕklarÕ
sürdürülebilir iken yÕllÕk bazda
yapÕlan analizlerde bütçe
açÕklarÕ sürdürülebilir de÷ildir.

ÇalÕúmanÕn Bulgusu

Tablo-8: Türkiye’de Mali Sürdürülebilirli÷i Test Eden ÇalÕúmalar
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1988

1975-2008
1985-2008

Ceylan
(2010)

1970-2000

ÇalÕúmanÕn
KapsadÕ÷Õ
Dönem

Anand&Wijnbergen
(1989)

Akçay vd.
(2001)

ÇalÕúma
KullanÕlan
De÷iúken

Kamu Kesimi Borçlanma
Gere÷i, Faiz DÕúÕ Fazla,
Borç Stoku

Konsolide Bütçe AçÕ÷Õ,
Kamu Kesimi Borçlanma
Gere÷i,
øç Borç Stoku,
DÕú Borç Stoku,
Faiz OranÕ,
GSMH
Reel Büyüme
OranÕ, Faiz OranÕ,
Kamu HarcamalarÕ,
Kamu Gelirleri,
Borç Stoku, Senyoraj,
GSYøH.

Veri
ÇalÕúmada
KullanÕlan
Yöntem ya da
Yöntemler

Birim Kök Testi,
(LNV) Testi

Kamu FinansmanÕ
YaklaúÕmÕ ve Bütçe
KÕsÕtÕ Denklemi

Birim Kök Testi,
Eú-Bütünleúme Testi,
Hata Düzeltme
Modeli

Tablo-8’in devamÕ:

Mali sürdürülebilirlik vardÕr.

Faiz oranlarÕnÕn etkisiyle,
mali sürdürülebilirlik zayÕftÕr.

Bütçe açÕklarÕ sürdürülebilir
de÷ildir.

ÇalÕúmanÕn Bulgusu
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1987:1-2007:3

1999-2006

Göktan
(2008)

1987-1997

ÇalÕúmanÕn
KapsadÕ÷Õ
Dönem

Göktaú
(2008)

ÇanakçÕ
(1997)

ÇalÕúma
KullanÕlan
De÷iúken
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Borç Stoku,
Faiz DÕúÕ Denge

Bütçe AçÕ÷Õ

Reel Büyüme OranÕ,
Faiz OranÕ, Kamu
HarcamalarÕ, Kamu
Gelirleri, Borç Stoku,
Senyoraj

Veri
ÇalÕúmada
KullanÕlan
Yöntem ya da
Yöntemler

Birim Kök Testi,
Eú-Bütünleúme Testi

Birim Kök Testi,
Eú-Bütünleúme Testi

Statik Genel Denge
Analiz

Tablo-8’in devamÕ:

Mali sürdürülebilirlik yoktur.

Bütçe açÕklarÕnÕn
sürdürülebilirli÷i zayÕftÕr.

Kamu açÕklarÕ sürdürülebilir
de÷ildir.

ÇalÕúmanÕn Bulgusu

Türkiye Bankalar Birliği

1990:1-2008:4

1975-2008

Kiran
(2011)

1987:1-2003:3

ÇalÕúmanÕn
KapsadÕ÷Õ
Dönem

Hepsa÷
(2011)

GünaydÕn
(2003)

ÇalÕúma
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Birim Kök Testi,
Eú-Bütünleúme Testi,
Dinamik OLS (DOLS)
Analizi

Bütçe AçÕ÷Õ,
Kamu Gelirleri,
Kamu HarcamalarÕ

Bütçe açÕklarÕnÕn
sürdürülebilirli÷i zayÕftÕr.

YapÕsal kÕrÕlma ve periyodik
davranÕúlar altÕnda mali
sürdürülebilirlik yoktur.

YapÕsal KÕrÕlmalÕ
Periyodik Birim Kök
Testi

Borç Stoku/GSYøH

ÇalÕúmanÕn Bulgusu

Bütçe açÕklarÕnÕn
sürdürülebilirli÷i zayÕftÕr.

ÇalÕúmada
KullanÕlan
Yöntem ya da
Yöntemler

Eú-Bütünleúme Testi

KullanÕlan
De÷iúken

Kamu Gelirleri,
Kamu HarcamalarÕ

Veri

Tablo-8’in devamÕ:
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Özmen&Ko÷ar
(1998)

1981:1-1998:1

Borç Stoku,
Faiz OranÕ,
Kamu HarcamalarÕ,
Enflasyon,
TCMB Kredileri

DÕú Borç Stoku

Birim Kök Testi,
Eú-Bütünleúme Testi

Birim Kök Testi,
Eú-Bütünleúme Testi

1970-2003

Kuútepeli&Önel
(2005)

1987:1-2002:4

Birim Kök Testi,
Eú-Bütünleúme Testi

Kamu Gelirleri,
Kamu HarcamalarÕ

Önel
(2003)

Eú-Bütünleúme Testi

Reel Kamu Gelirleri,
Reel Kamu HarcamalarÕ

1970-2001

Kalyoncu
(2005b)

ÇalÕúmada
KullanÕlan
Yöntem ya da
Yöntemler

Birim Kök Testi

KullanÕlan
De÷iúken

Reel Kamu HarcamalarÕ,
Reel Kamu Gelirleri

ÇalÕúmanÕn
KapsadÕ÷Õ
Dönem

1967-2001

Kia
(2008)

ÇalÕúma

Veri

Tablo-8’in devamÕ:

Bütçe açÕklarÕnÕn
sürdürülebilirli÷i zayÕftÕr.

Uzun dönemde Türkiye’de
dÕú borçlar sürdürülebilirdir ve
mali yeterlilik sa÷lanmÕútÕr.

YapÕsal kÕrÕlmalarÕn dikkate
alÕnÕp alÕnmadÕ÷Õ her iki
durumda da mali
sürdürülebilirlik zayÕftÕr.

Bütçe açÕklarÕnÕn
sürdürülebilirli÷i zayÕftÕr.

Mali sürdürülebilirlik yoktur.

ÇalÕúmanÕn Bulgusu

Türkiye Bankalar Birliği

Payne,
Mohammadi &
Cak
(2008)

Özatay
(1996)

ÇalÕúma

1968-2004

1985:5-1993:11

ÇalÕúmanÕn
KapsadÕ÷Õ
Dönem
KullanÕlan
De÷iúken

Kamu Gelirleri,
Kamu HarcamalarÕ,
Bütçe AçÕ÷Õ

Borç Stoku,
Faiz OranÕ,
Enflasyon,
Merkez
BankasÕ Rezervleri

Veri
ÇalÕúmada
KullanÕlan
Yöntem ya da
Yöntemler

Birim Kök Testi,
Eú-Bütünleúme Testi

Birim Kök Testi,
Buiter-Patel
YaklaúÕmÕyla
Yeterlilik Analizi

Tablo-8’in devamÕ:

Uzun dönemde kamu gelirleri
ve kamu harcamalarÕ
arasÕnda istikrarlÕ bir iliúki
vardÕr.
Eú-bütünleúme analizinin
parametresi birden küçük
bulunmuútur. Bu durum
hükümetin gelecek dönem
borçlarÕnÕ finanse etme
konusunda zorluk
çekece÷inin bir göstergesidir.

Maliye politikalarÕ, 1994
yÕlÕndan itibaren sürdürülebilir
olma özelli÷ini yitirmiútir.
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1980-2001

1970-2000

TÜSøAD
(1996)

1975-2007

ÇalÕúmanÕn
KapsadÕ÷Õ
Dönem

Telatar, Bolato÷lu
& Telatar
(2004)

ùen,Sa÷baú
& Keskin
(2010)

ÇalÕúma
KullanÕlan
De÷iúken
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Reel Büyüme OranÕ,
Faiz OranÕ,
Kamu HarcamalarÕ,
Kamu Gelirleri,
Borç Stoku,
Senyoraj,
GSYøH

Birincil Bütçe FazlasÕ

Bütçe AçÕ÷Õ,
Borç Stoku,
Faiz Ödemesi,
Kiúi BaúÕna Reel Bütçe
Gelirleri,
Kiúi BaúÕna Reel Bütçe
HarcamalarÕ

Veri
ÇalÕúmada
KullanÕlan
Yöntem ya da
Yöntemler

1995-2000 Dönemine
øliúkin Simülasyon
Yöntemi

Bohn Modeli
Markov –
Switching Modeli

Birim Kök Testi,
Eú-Bütünleúme Testi,
Çoklu Do÷rusal
Regresyon Analizi

Tablo-8’in devamÕ:

Mali sürdürülebilirlik yoktur.

1980-2001 dönemi boyunca,
mali sürdürülebilirli÷in
sa÷lanmasÕ için düzenlemeler
yapÕlmÕútÕr.

Mali sürdürülebilirlik yoktur.

ÇalÕúmanÕn Bulgusu
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1990:1-2007:2

1989:1-2000: 12
2001:1-2008: 12

ÇalÕúmanÕn
KapsadÕ÷Õ
Dönem

Kaynak: Yazar tarafÕndan derlenmiútir.

YÕlancÕ &
Özcan
(2008)

Ucal &
Alici
(2010)

ÇalÕúma
KullanÕlan
De÷iúken

DÕú Borç Stoku

Kamu Gelirleri,
Kamu HarcamalarÕ,
Faiz OranÕ,
Borç Stoku

Veri
ÇalÕúmada
KullanÕlan
Yöntem ya da
Yöntemler

Do÷rusal ve Dura÷an
Olmayan Modeller

Birim Kök Testi

Tablo-8’in devamÕ:

DÕú borçlar sürdürülebilir
de÷ildir.

1989:1-2000:12 ve 1989:12008:12 dönemleri arasÕnda
mali sürdürülebilirlik zayÕftÕr.
2001:1-2008:12 dönemleri
arasÕnda (2001 krizi
sonrasÕnda uygulanan IMF ve
Dünya BankasÕ
programlarÕnÕn etkisiyle) mali
sürdürülebilirlik güçlüdür.

ÇalÕúmanÕn Bulgusu
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II. Yöntem: Zaman Serisi Analizi
Ekonometrik çözümlemeler iki úekilde incelenmektedir. Bunlardan
birincisi zaman serileri analizi, bir di÷eri ise yatay kesit veri analizidir. Zaman
serileri analizi, de÷iúkenlerin bir zaman aralÕ÷Õ üzerindeki de÷erlerine ve bu
de÷erlerin
farklÕ
de÷iúkenler
için
birbirleriyle
karúÕlaútÕrÕlmasÕna
dayanmaktadÕr. Yatay kesit analizi ise tek bir zaman noktasÕndaki farklÕ
de÷iúkenlerin incelenmesine dayanmaktadÕr. Zaman serileri ile yatay kesit
verilerinin pekâlâ bir arada kullanÕlmalarÕ da mümkündür. Bu durumda
karúÕmÕza panel veri analiz yöntemi çÕkmaktadÕr.
øúletme, ekonomi, mühendislik, çevre bilimleri, tÕp araútÕrmalarÕnda ve
di÷er birçok bilimsel araútÕrmalarda kullanÕlan veriler zaman serisi
úeklindedir. Örne÷in, saat baúÕ sÕcaklÕklarÕn ölçülmesi, günlük hisse senedi
fiyatlarÕ, haftalÕk stoklarÕn takibi, aylÕk motorin tüketimi veya yÕllÕk büyüme
oranlarÕnÕ gösteren seriler bu niteliktedir [Maddala (2001), Sevüktekin &
Nargeleçekenler (2007)].
Zaman serileri analiziyle, verinin geçici dinamik yapÕsÕnÕn incelenmesi
amaçlanmaktadÕr. Böylece, herhangi bir zaman serisine düzensiz görünüm
veren dalgalanma veya hareketlerin neden kaynaklandÕ÷ÕnÕ bularak zaman
süresini bileúenlerine ayÕrmak, bunlarÕn gelecekte alacaklarÕ de÷erleri tahmin
etmek ve bunun sonucunda bileúenleri birleútirerek belirli bir tahmin de÷erine
ulaúmak mümkün olabilmektedir [Lim & McAleer (2002); ùahbaz (2007)].
Zaman serileri kavramÕnÕn bir yöntem olarak geliúmesi ilk olarak Box &
Jenkins’in (1970), “Time Series Analysis: Forecasting and Control” baúlÕklÕ
çalÕúmasÕ ile baúlamÕútÕr. Söz konusu çalÕúmada vurgulanan nokta, kullanÕlan
zaman serisi verilerinin stokastik (olasÕlÕklÕ) özelliklerinin incelenmesi ve
herhangi bir de÷iúkenin önceki dönemlere iliúkin de÷erleri yardÕmÕ ile ileriye
yönelik öngörülerde bulunmaktÕr.
Ekonometrik analizlerde ele alÕnan modellerin ço÷u günlük, haftalÕk, aylÕk
ve ço÷unlukla da yÕllÕk bazda düzenlenen zaman serileri verilerine
dayanmaktadÕr. øktisadi olaylara ait bu tür seriler grafikler yoluyla
incelendi÷inde
serinin
gidiúinde
bazÕ
düzensiz
hareketlerle
karúÕlaúÕlabilmektedir.
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Bu düzensiz hareketler; uzun devre e÷ilimi (trend), mevsimlik (seasonal)
dalgalanmalar, konjonktürel (cyclical) dalgalanmalar ve düzensiz (random
walk) hareketler olmak üzere dört temel faktörden etkilenmektedir. Bu
faktörlerden her birinin olaylar üzerindeki etkileri farklÕ yön ve úiddette
olabilece÷i gibi, aynÕ yön ve úiddette de pekâlâ olabilir. Bu nedenle zaman
serileri ile analiz yapÕldÕ÷Õnda bu faktörlerin etkilerinin araútÕrÕlmasÕ zorunlu
hale gelmektedir (Serper, 1986).
Verilerin zaman serisi özellikleri genel olarak deterministik ve stokastik
özellikler olmak üzere iki baúlÕk altÕnda incelenmektedir. Serilerin
deterministik özellikleri, genellikle serilerde sabit, trend ve mevsimsellik
bileúenleri bulunup bulunmamasÕdÕr. Serilerin stokastik özellikleri ise daha
çok de÷iúkenlerin dura÷an olup olmadÕklarÕ ile ilgilidir (TarÕ, 2008). Bir zaman
serisinin istatistiksel analizi yapÕlmadan önce o seriyi oluúturan sürecin
zaman içinde sabit olup olmadÕ÷ÕnÕn baúka bir ifadeyle serinin dura÷anlÕ÷ÕnÕn
araútÕrÕlmasÕ gerekmektedir. Aksi takdirde dura÷an olmayan bir seri ile
analizler yapÕldÕ÷Õnda geleneksel t ve F testleri ile ܴଶ de÷eri, yanlÕ sonuçlar
ortaya koyabilmektedir (Göktaú, 2005). Herhangi bir zaman serisinin bir
stokastik veya tesadüfi süreç ile ortaya çÕkmÕú oldu÷u düúünülebilir. Bu
zaman serisi verileri bir örnek gibi iúlem görür ve ana sürecin belli bir dönem
için gerçekleúmiú oldu÷u durumunu gösterir.
Aúa÷Õda belli bir dönem için gözlemlenen bir seriyi ortaya çÕkaran
stokastik sürecin dura÷an olmasÕnÕn úartlarÕ belirtilmektedir. Herhangi bir
olasÕlÕklÕ zaman serisi ܻ௧ ile gösterilirse (Gujarati, 2006) :
Ortalama

: E ሺܻ௧ ሻ = ߤ

Varyans

: var ሺܻ௧ ሻ = E ሺܻ௧ െ ߤሻଶ = ߪ ଶ

Kovaryans

:ߛ = E ሾሺܻ௧ െ ߤሻሺܻ௧ା െ ߤሻሿ úeklinde ifade edilir.

Burada ܻ , k gecikme ile ortak varyans ya da ardÕúÕk ortak varyans; ୲ ile
୲ା୩ , k dönem fark olan iki Y arasÕndaki ortak varyanstÕr. k = 0 ise ܻ olur. Bu da
Y’nin varyansÕna eúittir. [ɐଶ ]; k = 1 ise ܻଵ ; Y’nin ardÕúÕk iki de÷eri arasÕndaki ortak
varyansÕdÕr. DolayÕsÕyla bir zaman serisi dura÷an ise ortalamasÕ, varyansÕ ve
kovaryansÕ zamana ba÷lÕ olarak de÷iúmemektedir ve bu özellikler dura÷an bir
zaman serisi üzerindeki herhangi bir úokun etkilerini geçici kÕlmakta, seriyi
zaman içerisinde uzun dönem ortalama de÷erine yakÕnsatmaktadÕr. Dura÷an
olmayan seriler ise úoklar sonrasÕnda uzun dönem ortalamalarÕndan
sapmaktadÕr ve bir daha ortalamaya dönememektedirler (Göktan, 2008). KÕsaca
zaman serileri ile çalÕúÕlÕrken yapÕlan analizlerin standart istatistik teorisi ile
de÷erlendirilebilmeleri için serilerin deterministik ve stokastik özelliklerinin
incelenerek dikkate alÕnmalarÕ gerekmektedir.
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De÷iúkenler arasÕnda ekonometrik olarak anlamlÕ iliúkiler elde
edilebilmesi için analizi yapÕlan serilerin güçlü bir trend taúÕmamalarÕ
gerekmektedir. De÷iúkenlere ait zaman serilerinde trend bulunuyorsa, iliúki
gerçek olmaktan çok sahte regresyon (spurious regression) úeklinde ortaya
çÕkar. Birçok ekonometrik analizde ele alÕnan iki serinin de güçlü genel
e÷ilimler baúka bir ifadeyle trend taúÕmasÕ nedeniyle de÷iúkenler arasÕnda
anlamlÕ bir iliúki olmasa dahi, ܴଶ de÷eri yüksek çÕkmaktadÕr. Gözlemlenen
yüksek ܴଶ , iki de÷iúken arasÕndaki gerçek iliúkiden ziyade söz konusu
e÷ilimden kaynaklanmaktadÕr. Bu nedenle modelin gerçek bir iliúkiyi mi,
yoksa sahte bir iliúkiyi mi ifade etti÷i, zaman serilerinin dura÷an olup
olmamasÕyla yakÕndan ilgili olup; sahte regresyonlarda parametre tahmin
sonuçlarÕnÕn herhangi bir ekonometrik anlamÕ bulunmamaktadÕr (Hendry vd.,
1984).
Dura÷an olmayan serilerde dura÷anlÕ÷Õ sa÷layabilmek için serilerin
birinci, ikinci, üçüncü farklarÕ, logaritmalarÕ, logaritmalarÕnÕn farklarÕnÕn
alÕnmasÕ gibi çeúitli iúlemler yapÕlmaktadÕr. Ancak söz konusu farklarÕn
alÕnmasÕ, sadece de÷iúkenin geçmiú dönemlerde maruz kaldÕ÷Õ kalÕcÕ
úoklarÕn etkisini yok etmekle kalmayÕp, aynÕ zamanda bu úoklarÕn dÕúÕnda var
olabilecek uzun dönemli iliúkilerin de ortadan kalkmasÕna neden olmaktadÕr.
DolayÕsÕyla fark alÕnmak suretiyle dura÷anlaútÕrÕlan seriler arasÕnda
koúulacak bir model, uzun döneme ait bilgilerin de yok edilmesi nedeniyle bir
uzun dönem denge iliúkisi vermeyecektir (TarÕ, 2008). Dura÷an olmayan
zaman serileri kullanÕlarak yapÕlan regresyon analizleri, bu seriler arasÕnda
bir eú-bütünleúme iliúkisi varsa ancak o zaman gerçek bir iliúkiyi
yansÕtacaktÕr (Karaca, 2003).
Bir ekonometrik analizde kullanÕlan seriler trendin etkisiyle dura÷an de÷il
ancak her biri aynÕ dereceden bütünleúik (entegre) ise, iki seri arasÕnda bir eúbütünleúme söz konusu demektir. Ancak böyle bir durumda elde edilen
regresyon sahte bir iliúkinin de÷il gerçek bir iliúkinin göstergesi olmaktadÕr. øki
serinin aynÕ dereceden bütünleúik olmasÕ her ikisindeki trendin birbirini
götürmesi ve trend faktöründen arÕndÕrÕlmÕú bir iliúkinin baúka bir ifadeyle eúbütünleúmenin ortaya çÕkmasÕnÕ; bu da, t ve F testlerinin geçerli olmasÕnÕ
sa÷lamaktadÕr. De÷iúkenler arasÕnda eú-bütünleme varsa, tahmin edilen
modele iliúkin kalÕntÕlarÕn I(0); baúka bir ifadeyle dura÷an olmasÕ
gerekmektedir (Ertek, 1996).
Literatürde mali sürdürülebilirlik analizlerinde en çok kullanÕlan iki
yöntem, birim kök testi yöntemi ile eú-bütünleúme testi yöntemidir. Bu
çalÕúmada da literatüre paralel olarak bu iki yöntemden yararlanÕlmaktadÕr.
Aúa÷Õda sÕrasÕyla bu yöntemler açÕklanmaktadÕr.
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A. Birim Kök (Dura÷anlÕk) Testi
Ekonometrik analizlerde de÷iúkenler arasÕnda var olan iliúkilerin tespit
edilebilmesi için serilerin birim kök içermemesi baúka bir ifadeyle dura÷an
olmasÕ gerekir. Dura÷anlÕk; bir zaman serisinin ortalamasÕnÕn, varyansÕnÕn ve
ortak varyansÕnÕn zamana göre de÷iúmemesi, bir baúka ifadeyle, sürekli aynÕ
de÷erde olmasÕ durumudur (Hamilton & Flavin, 1986). Dura÷anlÕk, zaman
serilerini test etmek için gerekli ön koúullardan biridir.
Bir serinin uzun dönemde sahip oldu÷u özellik, bir önceki dönemde seride
yer alan de÷iúkenin aldÕ÷Õ de÷erin, bu dönemi ne úekilde etkiledi÷inin
belirlenmesiyle ortaya çÕkartÕlabilmektedir. Bu nedenle serinin nasÕl bir
süreçten geldi÷ini anlamak için serinin her dönemde aldÕ÷Õ de÷erin daha
önceki de÷erleriyle modelin bulunmasÕ gerekmektedir. Bunun için de÷iúik
yöntemler geliútirilmiú olmakla birlikte, ekonometride daha çok birim kök testi
olarak bilinen yöntem kullanÕlmakta; bu yöntemle serilerin dura÷an olup
olmadÕklarÕ belirlenebilmektedir (TarÕ, 2008).
ܻ௧ de÷iúkeninin bu dönemde aldÕ÷Õ de÷erin geçen dönemdeki de÷eri olan
ܻ௧ିଵ ile iliúkisi Eúitlik [1]’deki gibi formüle edilebilir:

ܻ௧ = ߩܻ௧ + ݑ௧

[1]

Burada ݑ௧ stokastik bir hata terimidir. Bu model birinci dereceden
otoregresif AR(1) modelidir. Bu modelde ߩ katsayÕsÕ bire eúit (ߩ=1) olursa;
birim kök sorunu ortaya çÕkar ve bu durumda söz konusu iliúki Eúitlik [2]’deki
gibi olur:

ܻ௧ = ܻ௧ିଵ + ݑ௧

[2]

Eúitlik [2] bir önceki dönemde iktisadi de÷iúkenin de÷erinin ve dolayÕsÕyla
o dönemde maruz kaldÕ÷Õ úokun oldu÷u gibi sistemde kalmasÕ anlamÕna
gelmektedir. Bu durum bütün bir dönem için düúünüldü÷ünde Eúitlik [2]’de
ortaya çÕkan sonuç, içinde bulunulan dönem için geçerli oldu÷undan, daha
önceki dönemlerde ortaya çÕkan úoklarÕn da de÷iúkenin bu dönemdeki
de÷erine etkisinin sürdü÷ü ve dolayÕsÕyla geçmiúteki bütün úoklarÕn bir
toplamdan oluútu÷u anlamÕna gelir. Bu úoklarÕn kalÕcÕ nitelikte olmasÕ, serinin
dura÷an olmamasÕ ve zaman içinde gösterdi÷i trendin stokastik olmasÕ
anlamÕna gelir. E÷er (ߩ) katsayÕsÕ birden küçük ise geçmiú dönemlerdeki
úoklar belli bir dönem etkilerini sürdürseler bile bu etki giderek azalacak ve
kÕsa bir süre sonra tamamen ortadan kalkacaktÕr.
Eúitlik [1]’in her iki yanÕndan ܻ௧ିଵ çÕkarÕlÕrsa Eúitlik [3] elde edilir:

οܻ௧ = (ߩ-1) ܻ௧ିଵ + ݑ௧

[3]
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Burada :

οܻ௧ = ܻ௧ - ܻ௧ିଵ olup; bu da, birinci farkÕ ifade eder.
(ߩ–1); (ߜ) sembolü ile gösterilirse Eúitlik [4] elde edilir.
οܻ௧ = ߜܻ௧ିଵ + ݑ௧

[4]

ሺߩሻ katsayÕsÕ bire eúit olursa ߜ = 0 olarak tanÕmlanÕr. ሺߜሻ sÕfÕra eúit
oldu÷unda ise Eúitlik [5] elde edilecek ve dolayÕsÕyla ܻ௧ serisinin birinci farkÕ
dura÷an olacaktÕr.
οܻ௧ = ሺܻ௧ െ ܻ௧ିଵ ሻ = ݑ௧

[5]

Bir zaman serisinin bir kere farkÕ alÕndÕ÷Õnda, farkÕ alÕnan seri dura÷an
ise orijinal seri birinci derece entegre edilmiú seridir. Teknik bir ifadeyle,
I(1)’dir. Benzer úekilde orijinal serinin iki kere farkÕ alÕndÕ÷Õnda (baúka bir
ifadeyle birinci farkÕnÕn farkÕ) veya ikinci farkÕ alÕndÕktan sonra seri dura÷an
hale dönüúüyorsa seri ikinci derece entegre edilmiú seridir. I(2)’dir.
DolayÕsÕyla herhangi bir dura÷an dÕúÕ seri için birinci veya daha yüksek
dereceden entegre bir zaman serisi söz konusu olabilir. d defa fark almak
gerekirse I(d) úeklinde yazÕlÕr. E÷er d=0 ise veya I(0) ise süreç dura÷an bir
zaman serisini tanÕmlamaktadÕr (Sevüktekin & Nargeleçekenler, 2007). Bir
zaman serisinin dura÷anlÕ÷ÕnÕ araútÕrmak için yaygÕn olarak Dickey-Fuller
(DF) ve Geniúletilmiú Dickey-Fuller (ADF) birim kök testi yöntemleri
kullanÕlmaktadÕr. Dura÷anlÕ÷Õ test etmek için bu testlerin dÕúÕnda literatürde
Philips Perron, Molinas Schwert, Hall, Sargan-Bhargava, Philips-Quliaris,
Sims testleri gibi farklÕ birim kök testleri de kullanÕlmaktadÕr.
DF ve ADF birim kök testlerinin kullanÕmÕnda ܻ௧ serisinin birim köke sahip
oldu÷unu ifade eden sÕfÕr hipotezi (ܪ ) test edilir. Buna göre Eúitlik [4]’de yer
alan katsayÕ negatif ise (ܪ ) reddedilir. KatsayÕnÕn anlamlÕ bir úekilde sÕfÕrdan
küçük olup olmadÕ÷ÕnÕ test etmek için t istatisti÷i kullanÕlmaktadÕr. DF ve ADF
testlerinde ba÷ÕmlÕ de÷iúkenin otokorelasyona sebep olmayacak optimal
gecikme sayÕsÕnÕn belirlenmesinde Akaike Information Criterion (AIC),
Schwartz Criterion (SC) bilgi kriterlerinden yararlanÕlmaktadÕr.
Birim kök testinde kurulacak olan hipotez, Eúitlik [1]’e göre ܪ : ߩ= 1 ve
Eúitlik [4]’e göre ise ܪ : ߜ= 1 úeklindedir ve serinin dura÷an olmama
durumunu temsil etmektedir. Bunun için uygulanan test DF testidir. Bu testte,
bilinen t istatisti÷i, ߬(tau) istatisti÷i (DF-test istatisti÷i) olarak adlandÕrÕlÕr ve ߬
istatistiklerinin de÷erlendirilmesinde bilinen t testi yapÕlamaz17. Bunun yerine
17

 hipotezi altÕnda, t istatisti÷inin tutarlÕ olabilmesi için serilerin dura÷an olmasÕ
gerekmektedir. t istatisti÷inin sÕfÕrÕn etrafÕnda da÷ÕlmÕyor olmasÕ bunun yerine Dickey &
Fuller’in (1979) kullanmÕú olduklarÕ ɒ istatisti÷inin kullanÕlmasÕnÕ gerekli kÕlmÕútÕr.
ɒ istatisti÷inin kritik de÷eri Dickey-Fuller tarafÕndan Monte Carlo benzetimleriyle
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߬ istatisti÷i MacKinnon (1991) kritik de÷erleri ile karúÕlaútÕrÕlÕr. ߬ istatisti÷i
mutlak de÷erce (ȁ߬ȁ) MacKinnon kritik de÷erinin mutlak de÷erinden küçük ise
ܪ hipotezi kabul edilir ve serinin dura÷an olmadÕ÷Õ sonucuna varÕlÕr. DF
testinde kullanÕlan baúlÕca modeller úunlardÕr:
Sabit terimsiz model

: οܻ௧ = ߜܻ௧ିଵ + ݑ௧

[6]

Sabit terimli model

: οܻ௧ = ߚ + ߜܻ௧ିଵ + ݑ௧

[7]

Sabit terimli ve trend faktörlü
model

: οܻ௧ = ߚ + ߚଵ t + ߜܻ௧ିଵ + ݑ௧

[8]

Burada; (t), trend de÷iúkenini ifade etmektedir. Eúitlik [6], Eúitlik [7] ve
Eúitlik [8]’de sÕralanan üç modelin birbirlerinden farkÕ ise ߚ ve ߚଵ olmak üzere
deterministik terimleri içermesinden ileri gelmektedir. Bununla birlikte her bir
modelde sÕfÕr hipotezi ሺߜ ൌ Ͳሻ birim kökün varlÕ÷Õ biçimindedir.
DF testinde kullanÕlan bütün modeller birinci dereceden otoregressif
süreçleri baúka bir ifadeyle AR (1)’i ifade etmektedir. Ancak zaman serilerinin
hepsi birinci dereceden otoregressif süreç úeklinde ifade edilememektedir.
Bu nedenle Dickey & Fuller, p’nci dereceden otoregresif süreçler için (AR
(p)) Geniúletilmiú Dickey-Fuller Birim Kök Testi’ni geliútirmiúlerdir.
1. Geniúletilmiú Dickey-Fuller (ADF) Birim Kök Testi
DF testinde otokorelasyon sorunu ile karúÕlaúÕlmakta ve bu sorunu
ortadan kaldÕrmak için modele otokorelasyonu gidermeye yetecek kadar
ba÷ÕmlÕ de÷iúkenin gecikmeli de÷eri dahil edilmektedir. Bu ilavelerden sonra
DF regresyon denklemi ADF denklemine dönüúmektedir.
Dura÷anlÕ÷Õ test etmek için kullanÕlan en yaygÕn test yöntemi ADF birim kök
testidir. Bunun için öncelikle modelin her iki tarafÕnÕn birinci dereceden farkÕ
alÕnmaktadÕr.

οܻ௧ = ߜܻ௧ିଵ + ߝ௧

[1]

Eúitlik [1]’de birim kök testi, En Küçük Kareler Yöntemi (EKK) ile test
edilmektedir. Burada; οܻ௧ ; οܻ௧ = ܻ௧ - ܻ௧ିଵ ve ߜ = ߮ଵ -1 úeklinde ifade
edilmektedir. Eúitlik [1]’de ifade edilen modelde ߝ௧ ̱ IID (0, ߪ ଶ ) úeklinde oldu÷u
varsayÕlmaktadÕr. ܻ௧ zaman serisinin oluúum sürecinde birim kökün varlÕ÷Õ
hakkÕnda karar verebilmek için kurulacak hipotezler aúa÷Õdaki gibidir:
tablolaútÕrÕlmÕú ve söz konusu yazarlardan adÕnÕ alan ɒ testi literatüre Dickey-Fuller (DF)
testi olarak geçmiútir. Bununla beraber  : ɏ = 1 hipotezi reddedilip söz konusu zaman
serisinin dura÷an oldu÷u tespit edilirse t istatisti÷i kullanÕlabilir.
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ܪ

: ߜ = 0 (߮ ൌ ͳ) ve ݐఋ  ߬ ֜ seri dura÷an de÷ildir.

ܪଵ

: ߜ ൏ 0 (߮ ൏ ͳ) ve ݐఋ ൏ ߬ ֜ seri dura÷andÕr.

߬ parametresi, veri bir anlamlÕlÕk düzeyinde elde edilen kritik de÷eri
göstermektedir. DF tarafÕndan sunulan en genel test istatisti÷i modelde sabit
ve trendin etkisini dikkate alan birim kök testidir ve Eúitlik [2] ile Eúitlik [3]’de
gösterilmiútir.

οܻ௧ = ߤ + ߚ + ߮ଵ ܻ௧ିଵ + ߝ௧

[2]

ya da

οܻ௧ = ߤ + ߚ + ߜܻ௧ିଵ + ߝ௧

[3]

úeklinde ifade edilebilir ve ߜ = ߮ଵ – 1, ߝ௧ ̱ IID (0, ߪ ଶ ) varsayÕmÕnÕn geçerli
oldu÷u kabul edilmektedir. Bu durumda aúa÷Õdaki hipotezler geçerli
olacaktÕr:
ܪ

: ߜ = 0 ֜ seri dura÷an de÷ildir.

ܪଵ

: ߜ ൏ 0 ֜ seri dura÷andÕr.

DF birim kök testi, yalnÕzca birinci dereceden otoregresif süreçlere
uygulanmamakta
daha
yüksek
dereceden
denklemlere
de
uygulanabilmektedir. p’inci dereceden bir otoregresif AR (p) süreci, Eúitlik
[4]’deki gibi gösterilebilir:

ܻ௧ = ߮ଵ ܻ௧ିଵ + ߮ଶ ܻ௧ିଶ + ߮ଷ ܻ௧ିଷ + …….. + ߮ ܻ௧ି + ߝ௧

[4]

Zaman serisi modeli Eúitlik [4] ile kurulmasÕ gereken model olan AR(1)
ile kurulmuú ise baúka bir ifadeyle:

ܻ௧ = ߮ଵ ܻ௧ିଵ + ߝ௧
gibi birinci dereceden bir otoregresif süreç modeli ise hata terimi olan ߝ௧
temiz dizi olmayacak aksine serisel korelasyonlu olacaktÕr. Bu durumda
Eúitlik [5]’deki kalÕntÕlarÕn korelasyonlu olmasÕ DF test sürecini geçersiz
kÕlacaktÕr. Bunun sebebi ise Eúitlik [5]’deki hata teriminin; ߝ௧ = ߮ଶ ܻ௧ିଶ +
߮ଷ ܻ௧ିଷ + ߮ ܻ௧ି + ߥ௧ úeklinde algÕlanacak olmasÕdÕr. DolayÕsÕyla kalÕntÕlardaki
serisel korelasyonun ortadan kaldÕrÕlmasÕ gerekmektedir. Bu amaçla modele
de÷iúkenin gecikmeli de÷erleri ya da ߝ௧ = ߮ଶ ܻ௧ିଶ + ߮ଷ ܻ௧ିଷ + ߮ ܻ௧ି + ߥ௧
olarak aldÕ÷Õ de÷erler katÕlarak kalÕntÕlardaki korelasyon ortadan kaldÕrÕlmaya
çalÕúÕlÕr. Bu aúamadan sonra DF testi için süreç burada da geçerli olacaktÕr ki
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böyle bir durumda uygulanan testlere ADF birim kök testleri adÕ
verilmektedir.
DF sürecinde oldu÷u gibi ADF sürecinde de öncelikle Eúitlik [4]’ün birinci
farkÕ alÕnmak suretiyle Eúitlik [6] elde edilir.

οܻ௧ = ߜܻ௧ିଵ + ߜଵ ܻ௧ିଵ + ߜଶ ܻ௧ିଶ + ߜଷ ܻ௧ିଷ + …… + ߜ ܻ௧ି + ߝ௧

[6]

olup:

ߜ = ߮ଵ + ߮ଶ + ….. + ߮ିଵ , ߜ , ߮ ‘lerin genel fonksiyonlarÕnÕ ifade eder.
DF testinde hata terimlerinin beyaz gürültü (white noise) sürecine sahip
oldu÷u varsayÕlmaktadÕr. Ancak otokorelasyon olmasÕ halinde EKK
tahminlerinin sa÷lÕklÕ olmasÕ için test ADF birim kök testi olarak adlandÕrÕlmÕútÕr.
DF testinde oluúturulan denklemler, ADF testinde :
p

ο୲

= Ɂ୲ିଵ +

¦

+ Ɂ୧ ο୲ି୨ + ɂ୲ Sabit model (ɒº)

j 1

p

ο୲

= Ɋ + Ɂ୲ିଵ +

¦

+ Ɂ୧ ο୲ି୨ + ɂ୲ Sabit ve trendli model (ɒஜ º)

j 1

p

ο୲

= Ɋ + Ⱦ୲ + Ɂ୲ିଵ +

¦

+ Ɂ୧ ο୲ି୨ + ɂ୲ Sabit olmayan ve trendsiz model

j 1

(ɒத º)

úeklinde oluúturulmuútur. Bu modeller için yine Dickey & Fuller (1979)
tarafÕndan geliútirilen Ĳ tablo de÷erlerinden yararlanÕlmaktadÕr. Modellerde
yer alan gecikme sürelerinin belirlenmesinde çeúitli yöntemler
kullanÕlmaktadÕr. Bu yöntemlerin bazÕlarÕ, Akaike Final Prediction Error
(FPE), Akaike Information Criterion (AIC), Schwartz Criterion (SC), Bayesian
Information Criterion (BIC), Hannan-Quinn Criterion (HQ), Campel-Perron
kriterleridir.
Ba÷ÕmlÕ
de÷iúkenin
gecikmeli
de÷erlerinin
baúlangÕçtaki
DF
denklemlerine fazladan terim olarak eklenmeleri, yukarÕdaki ADF testi için
oluúturulan denklemleri geniúletmektedir. Bu yaklaúÕm sonucunda
kalÕntÕlardaki otokorelasyon ortadan kaldÕrÕlmÕú olacaktÕr.
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2. Phillips-Perron (PP) Birim Kök Testi
Phillips & Perron (1988), çalÕúmalarÕnda hata terimlerine iliúkin daha
esnek varsayÕmlara sahip bir DF süreci oluúturmuúlardÕr. ADF testi, hata
terimlerini ba÷ÕmsÕz ve homojen varsayarken, Phillips-Perron (PP) testi hata
terimlerinin zayÕf ba÷ÕmlÕ ve heterojen da÷ÕlÕmlÕ oldu÷unu varsaymaktadÕr.
PP birim kök testinin ADF birim kök testinden farkÕ, alternatif formlardan
hiçbirinde ba÷ÕmlÕ de÷iúkenin gecikmeli de÷erlerinin yer almamasÕdÕr.
Birim kök testlerine yapÕlan eleútirilerden biri, yapÕsal kÕrÕlmaya konu olan
dura÷an bir serinin dura÷an de÷ilmiú gibi görünebilmesine yöneliktir. Bu
durumda, yapÕsal kÕrÕlma birim kök testlerine dâhil edilmezse, sÕfÕr hipotezinin
yanlÕúlÕkla reddedilmesine neden olacaktÕr. Bu noktadan hareket eden Perron
(1989), dÕúsal oldu÷u bilinen tek bir yapÕsal kÕrÕlma varsayÕmÕ altÕnda
uygulanabilecek bir birim kök testi geliútirmiútir.
Perron birim kök testi, ADF süreci içerisine Perron (1989) tarafÕndan
önerilen kukla de÷iúkenlerin ilave edilmesine dayanmaktadÕr. Perron (1989),
birim kök test sürecinde kullanÕlabilecek dört adet kukla de÷iúken
önermektedir: Birinci kukla de÷iúken; yapÕsal kÕrÕlmanÕn hata teriminde bir úok
meydana getirdi÷i durumlarda kukla iki ve/veya kukla dört ile birlikte
kullanÕlmaktadÕr. økinci kukla de÷iúken; yapÕsal kÕrÕlmanÕn regresyon sabitinde
de÷iúime yol açtÕ÷Õ durumlarda kullanÕlmaktadÕr. Üçüncü kukla de÷iúken;
yapÕsal kÕrÕlmanÕn, trendte de÷iúime yol açtÕ÷Õ durumda kullanÕlmaktadÕr.
Dördüncü kukla de÷iúken ise yapÕsal kÕrÕlmanÕn modelin sabit ve trendinde
eúanlÕ bir de÷iúime yol açtÕ÷Õ durumlarda kukla iki ile birlikte kullanÕlmaktadÕr.
Perron birim kök testi sonucunda elde edilen test istatistikleri, Newey-West
(1987) tahmincisi yardÕmÕ ile düzeltilmiútir.
DF testinde, rassal hatalarÕn (úoklarÕn) da÷ÕlÕmÕnÕn istatistiksel olarak
ba÷ÕmsÕz ve sabit varyanslÕ oldu÷u varsayÕlmaktadÕr. Baúka bir ifadeyle
rassal hatalar arasÕnda otokorelasyon olmadÕ÷Õ, teknik bir anlatÕmla ߝ௧ , IID
(0, ߪఌଶ ) oldu÷u varsayÕlmaktadÕr.
Phillips & Perron (1988), birim kök için parametrik olmayan yeni bir test
geliútirmiúlerdir. PP testi de DF testinde oldu÷u gibi üç farklÕ model için
geliútirilebilmektedir. Ancak burada PP testi için en basit model olan AR (1)’e
yer verilmiú olup; bu da Eúitlik [1]’deki gibi olur:

ܻ௧ = ߤ + ߮ଵ ܻ௧ିଵ + ߝ௧
(1-߮ଵ ܻ )ܮ௧ = ߤ + ߝ௧

[1]

Burada, t = 1,2,3, … , T, ve model için birim kök 1/߮ଵ ile bulunur. ߮ଵ = 1
ise seride birim kök var demektir. PP testi için ADF testinde oldu÷u gibi
yardÕmcÕ modeller, sabit olmayan ve trendsiz, sabit ve trendli olmasÕna göre
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yeniden düzenlenmektedir. Kritik tablo de÷erleri de yine aynÕ úekilde üç ayrÕ
kategoride fark göstermektedir. DF testleri için kullanÕlan testlerin PP
versiyonu (Z) ile gösterilirse, DF testlerinden sabit ve trendsiz bir modelin
testi için ߬ kullanÕlÕrken bu testin karúÕlÕ÷Õ PP testinde ܼఈ olacaktÕr.

ܻ௧ = ߮ଵ ܻ௧ିଵ + ߝ௧

[2]

PP testi formülü, Eúitlik [3]’deki gibi olur.

ܼఈ = T(߮ଵ െ ͳ) – CF

[3]

Burada (CF), düzeltme faktörünü göstermektedir. Düzeltme faktörü
hesaplanÕrken hata teriminin varyansÕ ሺߪఌଶ ሻ kullanÕlmaktadÕr. PP testinde test
istatistiklerinin asimptotik da÷ÕlÕmÕnÕn serisel korelasyonunun katsayÕlarÕ
etkilememesi için t istatisti÷inin dönüútürülmüú biçimi kullanÕlmaktadÕr.
B. Eú-Bütünleúme (Ko-Entegrasyon) Testi
Zaman serilerine iliúkin modellerde de÷iúkenlerin dura÷an oldu÷u
varsayÕlmaktadÕr. Bu varsayÕm, etkin ve tutarlÕ tahmin yapabilmek için
gereklidir. Buna karúÕn zaman serileri, zamanÕn etkilerini üzerinde taúÕmalarÕ
ve zamanla birlikte artma e÷iliminde (trendli) olmalarÕndan dolayÕ ço÷u
durumda dura÷an de÷ildirler. Dura÷an olmayan veri veya trendli veriyle ilgili
sorun ise standart EKK regresyon iúlemlerinin araútÕrmacÕlarÕ kolaylÕkla yanlÕú
sonuçlara götürebilmesidir. Bu durumda analizde kullanÕlan de÷iúkenler iliúkili
de÷il iken, çok yüksek ܴଶ de÷eri ve çok yüksek t de÷erleri elde edilmektedir [
Asteriou & Hall (2007), Sevüktekin & Nargeleçekenler (2007)].
Engle & Granger (1987) tarafÕndan geliútirilen eú-bütünleúme yöntemi,
ekonometrik modellemede dura÷an olmayan zaman serileri kullanÕldÕ÷Õ zaman
sahte korelasyon problemini çözmek için yaygÕn olarak baúvurulan bir
yöntemdir. De÷iúkenler arasÕnda eú-bütünleúmenin bulunmasÕ “gerçek uzun
dönem iliúki” anlamÕna gelmektedir. Ekonomi dengede oldukça, de÷iúimlere
karúÕ e÷ilim olmamaktadÕr. De÷iúkenlerin eú-bütünleúik olmadÕ÷Õ durumlarda
sahte regresyon sorunu ortaya çÕkmakta ve ekonometrik çalÕúma tamamen
anlamsÕz olmaktadÕr [Asteriou & Hall (2007), Lim & McAleer (2002), Daniel &
Ramos (2002), Song & Witt (2000), Enders (1995)].
Dura÷an olmayan serilerde dura÷anlÕ÷Õ sa÷lamak için serilerin birinci,
ikinci, üçüncü vb. farklarÕ alÕnmaktadÕr. Ancak farklarÕnÕn alÕnmasÕ yalnÕzca
de÷iúkenin geçmiú dönemlerde maruz kaldÕ÷Õ kalÕcÕ úoklarÕn etkisini yok
etmekle kalmayÕp, aynÕ zamanda dönemler arasÕnda bu úoklar dÕúÕnda
varolabilecek uzun dönemli iliúkilerin de kaybolmasÕna neden olmaktadÕr.
DolayÕsÕyla bu úekilde dura÷anlaútÕrÕlmÕú seriler arasÕnda kurulacak bir
model, uzun döneme ait tüm bilgilerin yok edilmesi nedeniyle gerçekçi bir
uzun dönem denge iliúkisi ortaya koymayacaktÕr.
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Makroekonomik çalÕúmalarda zaman serilerinin birço÷unun dura÷an18
olmadÕ÷Õ gerçe÷i, dikkatleri eú-bütünleúme testine yöneltmiútir (Bozkurt,
2007). Zaman serilerine dayalÕ ekonometrik çalÕúmalarda eú-bütünleúme
tekni÷i yardÕmÕ ile dura÷an olmayan de÷iúkenlerle ilgili sorun aúÕlmÕútÕr. Eúbütünleúme yöntemi ile ilgili çalÕúmalar Engle & Granger (1987)’in çalÕúmasÕ ile
baúlamÕútÕr. Bu çalÕúma eú-bütünleúme yöntemi bakÕmÕndan bir milattÕr. Söz
konusu çalÕúma ile dura÷an olmayan ekonomik de÷iúkenlerin do÷rusal
bileúimlerinin dura÷an olup olmadÕ÷Õ test edilebilir ve uzun dönemli denge
iliúkileri araútÕrÕlabilir hale gelmiútir. Eú-bütünleúme yöntemi, bir ekonomide
uzun dönem denge iliúkisinin varlÕ÷ÕnÕn belirlenmesinde ve test edilmesinde
kullanÕlmaktadÕr. AralarÕnda uzun dönemli denge iliúkisi oldu÷u varsayÕlan
iktisadi de÷iúkenler bu yöntemle test edilmektedir. Bu yöntem ile sistemi
etkileyen kalÕcÕ dÕúsal úoklara ra÷men de÷iúkenler arasÕnda uzun dönemde bir
denge iliúkisinin varlÕ÷Õ mümkün olmaktadÕr.
Eú-bütünleúme yöntemi, dura÷an olmayan iki veya daha fazla de÷iúken
arasÕndaki dura÷an bir iliúkinin varlÕ÷ÕnÕ tanÕmlamaktadÕr. Engle & Granger
(1987)’a göre dura÷an olmayan de÷iúkenler çifti olan ݔ௧ ve ݕ௧ aynÕ ekonomik
sisteme ait ise bu zaman serilerinin birbirinden uza÷a sürüklenmesini
önleyecek mutlaka bir eú-bütünleúme iliúkisi mevcut olmalÕdÕr. Baúka bir
ifadeyle uzun dönemde birlikte hareket edecek iki de÷iúken ݔ௧ ve ݕ௧ ’yi bir
arada tutan bir güç dengesi vardÕr. Daha biçimsel olarak ݔ௧ ve ݕ௧ uzun
dönemde birlikte hareket ederse, uzun dönem denge modeli Eúitlik [1]’deki gibi
olacaktÕr.

ݕ௧ = ߚ + ߚଵ ݔଵ

[1]

Eúitlik [1]’in dengesizlik hatasÕ ise Eúitlik [2]’deki gibi olacaktÕr.

ߝ௧ = ݕ௧ - ߚ - ܤଵ ݔ௧

[2]

Engle & Granger (1987), ݔ௧ ve ݕ௧ arasÕnda uzun dönem denge iliúkisi
bulunmasÕ halinde, dengesizlik hatasÕnÕn nadiren sÕfÕrdan uza÷a sürüklenmesi
gerekti÷ini ifade etmektedir. Bu durumda uzun dönem denge modelini ifade
eden Eúitlik [1], EKK yöntemi kullanÕlarak tahmin edilirse modelin hatalarÕ
dura÷an bir süreç izler ve zaman içerisinde sÕfÕr de÷eri etrafÕnda dalgalanÕr.
DolayÕsÕyla dura÷an olmayan ݔ௧ ve ݕ௧ de÷iúkenleri eúbütünleúik olmuú olur.
18

Bir zaman serisinin ortalamasÕ, varyansÕ ve kovaryansÕ zaman boyunca sabit kalÕyorsa
dura÷an bir seri olarak adlandÕrÕlÕr, Teknik bir anlatÕmla;
E(୲ ) = Ɋ ,
Eሺ୲ െ Ɋሻଶ = Var(୲ ) = ɐଶ ,
E(୲ െ Ɋ)൫୲ି୮ െ Ɋ൯= Cov (୲ െ ୲ି୮ ) = ȳ୮ .
Birinci ve ikinci eúitlik zaman serisi ୲ ’nin sabit bir ortalama (Ɋ) ve sabit bir varyans ሺɐଶ ሻ’ ye sahip
oldu÷unu ifade etmektedir. Üçüncü eúitlik ise zaman serisinin herhangi iki de÷eri arasÕndaki
kovaryansÕn sadece bu iki de÷er arasÕndaki zaman aralÕ÷Õ p’ye ba÷lÕ olup zamanÕn kendisine
ba÷lÕ olmadÕ÷ÕnÕ göstermektedir (Song & Witt, 2000).
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Engle & Granger (1987) tarafÕndan geliútirilen eú-bütünleúme yöntemi
ߚଵ ݔଵ   ߚଶ ݔଶ + … + ߚ ݔ = 0 eúitli÷i sa÷landÕ÷Õnda uzun dönem dengede olan
ekonomik de÷iúkenleri inceleyerek baúlamaktadÕr. ߚ ve ݔ௧ , ሺߚଵ ǡ ߚଶ ǡ ǥ ǡ ߚ ሻ ve
ሺݔଵ௧ ǡ ݔଶ௧ ǡ ǥ ǡ ݔ௧ ሻ vektörlerini göstermektedir. ߚݔ௧ = 0 oldu÷unda sistem uzun
dönemde dengede demektir. “Dengesizlik HatasÕ” olarak adlandÕrÕlan uzun
dönem dengeden sapma, ߝ௧ ’ye eúit olup;ߝ௧ = ߚݔ௧ úeklindedir. Bu eúitlik anlamlÕ
ise denge hata süreci dura÷an olmalÕdÕr. Bilindi÷i üzere ekonometri yazÕnÕnda
denge kelimesi, dura÷an olmayan de÷iúkenler arasÕndaki uzun dönemli iliúkiyi
ifade etmektedir.
Engle & Granger (1987), eú-bütünleúme kavramÕnÕ aúa÷Õdaki gibi
tanÕmlamaktadÕrlar:

ݔଵ = (ݔଵ௧ ǡ ݔଶ௧ ǡ ݔ௧ ) vektörünün bileúenleri d. ve b. dereceden tümleútirilmiú
olarak ifade edilmektedir ve ݔ௧ ~ CI (d,b) olarak gösterilmektedir. Bu
durumda gerçekleúmesi gereken koúullar aúa÷Õda ifade edildi÷i gibidir:
1. ݔ௧ ’nin bütün bileúenleri d. dereceden bütünleútirilmektedir.
2. ߚ = ሺܤଵ ǡ ߚଶ ǡ ǥ ǡ ߚ ሻ eú-bütünleúme vektörüdür.
3. ߚ௫௧ = ߚଵ ݔଵ௧ + ܤଶ ݔଶ௧ + … + ܤ ݔ௧ , (d-b). dereceden bütünleútirilir
ሺܾ  Ͳሻ.
De÷iúkenler arasÕnda eú-bütünleúme iliúkisinin varlÕ÷ÕnÕn belirlenmesi için
birçok yöntem ve test geliútirilmiútir. Birim kök testleri, tek de÷iúkenli zaman
serilerine uygulanÕrken; eú-bütünleúme testleri, bir tek birim kökü olan birden
çok de÷iúken arasÕndaki iliúkilere uygulanmaktadÕr. De÷iúkenler eúbütünleúik
de÷ilse, bunlarÕn herhangi bir do÷rusal birleúimi dolayÕsÕyla kalÕntÕlarÕ olan ݑ௧
do÷rusal olmayacaktÕr. Tek denklemli modelde eú-bütünleúme iliúkisinin
tahmini, EKK yöntemi kullanÕlarak yapÕlmaktadÕr. Eú-bütünleúmenin
varlÕ÷ÕnÕn tespit edilmesi için kullanÕlan çok sayÕda test bulunmaktadÕr. Eúbütünleúmeyi gerçekleútiren birden çok vektör bulunuyorsa, bu durumda çok
de÷iúkenli denklemler geçerli olmaktadÕr. Tek denkleme dayalÕ eúbütünleúme testi, yöntem olarak Engle-Granger (1987) tarafÕndan
geliútirilmiú daha sonra da Johansen tarafÕndan çoklu eúbütünleúik vektörleri
tahmin etmek amacÕ ile (VAR modelde) en çok benzerlik yöntemine dayanan
bir yöntem olarak geliútirilmiútir.
Bu çalÕúmada kullanÕlan, Johansen eú-bütünleúme testi, VAR (Vector
Autoregression) modeline dayanmaktadÕr (Johansen, 1991). Johansen (1988)
ve Johansen & Juselius (1990), de÷iúkenler arasÕndaki uzun dönemli bir
iliúkinin olup olmadÕ÷ÕnÕ test etmek için en büyük özde÷er (maximum eigen
value) ve iz (trace) istatistiklerini kullanmÕúlardÕr.
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Johansen eú-bütünleúme testlerinde kullanÕlan iz istatisti÷inde, test edilen
hipotez “en fazla r adet eúbütünleúik vektör vardÕr” úeklinde kurulmaktadÕr. Bu
hipotezi test etmek için kullanÕlan test istatisti÷i Eúitlik [1]’de belirtildi÷i gibidir
(Maddala & Kim, 1998):

ɉ୲୰ୟୡୣ = -T σ୬୧ୀ୰ାଵ ൫ͳ െ ɉሗ୧ ൯

[1]

En büyük öz-de÷er testinde ise “r+1 adet eúbütünleúik vektör vardÕr”
alternatif hipotezine karúÕ, test edilen hipotez “r adet eúbütünleúik vektör vardÕr”
olarak kurulmaktadÕr. Bu testte kullanÕlan test istatisti÷i ise Eúitlik [2]’deki gibidir
(Maddala & Kim, 1998):

ɉ୫ୟ୶ = -T ln (1-ߣሗାଵ )

[2]

Her iki test için de kullanÕlacak kritik de÷erler, Johansen & Juselius (1990)
tarafÕndan tablolaútÕrÕlmÕútÕr.
III. Model ve Veri Seti
Zaman serileri özelliklerinin dikkate alÕnmasÕyla uygulanan mali
sürdürülebilirli÷in ampirik olarak test edilmesinde literatürde sÕklÕkla
kullanÕlan iki yöntem vardÕr. Bu yöntemlerden birincisi tek de÷iúkenli yöntem
olarak adlandÕrÕlmaktadÕr. Hamilton & Flavin (1986) tarafÕndan ortaya
konulan tek de÷iúkenli yöntemde, kamu borç stoku de÷iúkeninin veya kamu
borç stokunun GSYøH’ye oranlanmasÕ sonucu elde edilen de÷iúkenin
dura÷anlÕk koúulunu sa÷lamasÕ durumu mali sürdürülebilirli÷in oldu÷unu,
dura÷anlÕk koúulunu sa÷lamamasÕ durumu ise mali sürdürülebilirli÷in
olmadÕ÷ÕnÕ ifade etmektedir. økinci yöntem ise, Hakkio & Rush (1991) ve
Quintos (1995) tarafÕndan ortaya konulan yöntemdir. øki de÷iúkenli yaklaúÕm
olarak ifade edilen bu yöntem, faiz dÕúÕ bütçe harcamalarÕ ve bütçe gelirleri
de÷iúkenleri kullanÕlarak eú-bütünleúme analizleri yardÕmÕ ile mali
sürdürülebilirli÷i test etmektedir. Bu yönteme göre faiz dÕúÕ bütçe harcamalarÕ
ve bütçe gelirleri de÷iúkenlerinin eú-bütünleúik olmalarÕ durumu mali
sürdürülebilirlik için yeterli koúul olarak kabul edilmektedir.
Literatürde, uzun dönemde daha sa÷lÕklÕ tahminler sundu÷u için iki
de÷iúkenli yöntem tercih edilmektedir. Bu çalÕúmada da mali
sürdürülebilirli÷in test edilmesi amacÕyla Hakkio & Rush’Õn (1991) ve
Quintos’un (1995) yöntemi kullanÕlmÕútÕr. Hakkio & Rush (1991) modellerinde
bütçe harcamalarÕ ve bütçe gelirleri arasÕnda uzun dönemli iliúkiyi
incelemekte ve söz konusu modeli Eúitlik [1]’deki gibi formüle etmektedir:

ܴ௧ = ߙ + ߚܩ௧ + ݑ௧

[1]
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Burada :
ܴ௧

: Bütçe gelirlerini,

ܩ௧

: Faiz dÕúÕ bütçe harcamalarÕnÕ,

ݑ௧

: Hata terimini, göstermektedir.

Mali sürdürülebilirlik için önemle ifade edilmesi gereken bir durum, Eúitlik
[1]’de yer alan serilerin eúbütünleúik olmalarÕdÕr. Teknik bir ifadeyle, her bir
seri aynÕ derecede eúbütünleúik olmalÕdÕr. Serilerden birisi I(1) iken, bir di÷eri
I(0) ise aralarÕnda bir sapma oluúacak ve bu durumda da mali
sürdürülebilirlik sa÷lanamamÕú olacaktÕr. Boú hipotez, seriler arasÕnda eúbütünleúme olmadÕ÷ÕnÕ göstermektedir. Alternatif hipotez ise seriler arasÕnda
eú-bütünleúme oldu÷unu göstermektedir.
Bu bulguya dayanarak aúa÷Õdaki çÕkarÕmlar yapÕlabilir:
x ߚ = 1 iken eú-bütünleúme varsa mali sürdürülebilirlik güçlüdür.
x Ͳ ൏ ߚ ൏ ͳ iken bütçe kÕsÕtÕnÕn sa÷lanmasÕ için uygun koúullar vardÕr.
Mali sürdürülebilirlik zayÕftÕr.
x ߚ ൏ Ͳ iken bütçe harcamalarÕ bütçe gelirlerinden daha hÕzlÕ bir artÕú
göstermektedir dolayÕsÕyla mali sürdürülebilirlik yoktur.
Türkiye ekonomisine ait 1980-2010 dönemi yÕllÕk veri setinin kullanÕldÕ÷Õ
bu çalÕúmada, mali sürdürülebilirli÷in test edilmesinde harcama ve gelir
kalemlerinin etkilerinin görülebilmesi için söz konusu kalemler ayrÕ ayrÕ analiz
edilmiú ve Eúitlik [1]’den yola çÕkarak Model [1], Model [2], Model [3] ve
Model [4] oluúturulmuútur. Analize dahil edilen harcama kalemleri
kompozisyonunu Bütçe HarcamalarÕ (BH) ve Transfer HarcamalarÕ Hariç
Bütçe HarcamalarÕ (THBH) oluútururken, gelir kalemleri kompozisyonunu ise
Bütçe Gelirleri (BG) ve Vergi Gelirleri (VG) oluúturmaktadÕr.


୲

=  ן+ ߚ



୲

=  ן+ ߚ 



୲

=  ן+ ߚ



୲

=  ן+ ߚ 

+ ୲

୲

୲

୲

Model [1]

+ ୲

Model [2]

+ ୲
୲

Model [3]

+ ୲

Model [4]

Söz konusu de÷iúkenler GSYøH’ye oran olarak ifade edilmiútir.
De÷iúkenler arasÕndaki iliúkiyi do÷rusal olarak ele alabilmek için logaritmalarÕ
(ln) alÕnarak serilere son úekli verilmiútir. GSYøH serisi düzenlenirken, eski seri-
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yeni seri ayrÕmÕ dikkate alÕnmÕú, 1980-1998 yÕllarÕ arasÕnda eski GSYøH serisi
alÕnmÕúken 1998 yÕlÕ sonrasÕnda yeni GSYøH serisi ile seriler uzatÕlmÕútÕr. 1998
yÕlÕndaki kÕrÕlmayÕ gidermek amacÕyla da serilerin logaritmalarÕ alÕnmÕútÕr.
Harcama ve gelir kalemleri verileri Maliye BakanlÕ÷Õ Muhasebat Genel
Müdürlü÷ü veri tabanlarÕndan, GSYøH verisi ise KalkÕnma BakanlÕ÷Õ veri
tabanÕndan temin edilmiútir.
III. Tahmin SonuçlarÕ ve BulgularÕn De÷erlendirilmesi
Analizlere baúlamadan önce uygulama kÕsmÕnÕn ilk aúamasÕnda,
de÷iúkenlerin zamana göre gösterdikleri logaritmik de÷iúimin belirlenebilmesi
amacÕyla grafikleri çizilmiútir (Bkz. Grafik-1). Bütçe harcamalarÕ, transfer
harcamalarÕ hariç bütçe harcamalarÕ, bütçe gelirleri ve vergi gelirleri serilerinin
1980 yÕlÕndan sonra bir artÕú e÷ilimine girdikleri Grafik -1’de açÕk bir úekilde
görülmektedir.
Grafik-1’de görüldü÷ü üzere, bütçe harcamalarÕ, transfer harcamalarÕ hariç
bütçe harcamalarÕ, bütçe gelirleri ve vergi gelirleri neredeyse aynÕ hÕzda artÕú
göstermektedir. 1980-2010 döneminde bütçe harcamalarÕ artÕú göstermekle
birlikte bu artÕú, transfer hariç bütçe harcamalarÕ kalemindeki artÕútan daha
düúüktür. Di÷er taraftan, bütçe gelirleri kalemi ile vergi gelirleri kalemi hemen
hemen aynÕ hÕzda artÕú göstermektedir.
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Grafik 1: De÷iúkenlerin Zamana Göre Logaritmik De÷iúimi
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ÇalÕúmada öncelikle serilerin dura÷an olduklarÕ seviyelerin tespiti
amacÕyla ADF ve PP birim kök testleri kullanÕlmÕú, test sonuçlarÕ Tablo 9’da
özetlenmiútir. ADF ve PP birim kök testlerinde, seride yüksek dereceden
otokorelasyonu kontrol eden bir metot uygulanmaktadÕr. ADF testi, olasÕ
otokorelasyonun önlenmesi amacÕyla ba÷ÕmlÕ de÷iúken gecikmeli de÷erlerini
ilgili denklemin sa÷ tarafÕna açÕklayÕcÕ de÷iúken olarak ilave eden bir
yöntemle çalÕúmaktadÕr. PP birim kök testi ise, seride yapÕsal bir de÷iúimin
etkisini dikkate alan bir yöntem olarak geliútirilmiútir. ADF testi uygulanÕrken,
ba÷ÕmlÕ de÷iúkenin gecikmelerinin modele dahil edilip edilmemesi önemli bir
konudur. Uygulamada denkleme kaç dönem gecikmenin katÕlaca÷Õna iliúkin
farklÕ öneriler bulunmaktadÕr. Bu çalÕúmada ise, optimal gecikme sayÕsÕnÕn
belirlenmesinde Akaike Bilgi Kriteri19 kullanÕlmÕútÕr.
Tablo-9’da yer alan de÷iúkenlerin seviyelerine uygulanan ADF ve PP test
sonuçlarÕ de÷iúkenlerin seviyesinde dura÷an olmadÕ÷ÕnÕ ortaya koymaktadÕr.
ADF ve PP testi sonuçlarÕ seviye itibariyle, Mac-Kinnon kritik de÷erinden
mutlak de÷er olarak küçük bulunmuútur. Söz konusu testlerin de÷iúkenlerin
birinci derece farkÕna uygulanmasÕ sonucu elde edilen bulgular Mac-Kinnon
kritik de÷erlerinden mutlak de÷er olarak büyük bulunmuútur. Bu durum
de÷iúkenlerin birinci farkÕnÕn dura÷an oldu÷unu göstermektedir. Teknik bir
ifadeyle seriler I(1)’dir. Baúka bir ifadeyle, seviye itibariyle dura÷an olmayan
serilerin birinci derece farklarÕ dura÷andÕr.
De÷iúkenlerin zaman serisi özelliklerinin incelenmesinden sonraki adÕmÕ,
söz konusu de÷iúkenler arasÕnda uzun dönemli bir iliúkinin olup olmadÕ÷ÕnÕn
tespit edilmesi oluúturmaktadÕr. Johansen eú-bütünleúme testi yapÕlmadan
önce VAR modelinin lag de÷eri (ߩ) AIC, SC ve HQ istatistikleri ile belirlenmiú
ve bu de÷er (3) olarak bulunmuútur.
Tablo-10’dan görülece÷i üzere, lnBH-lnBG, lnTHBH-lnBG, lnBH-lnVG ve
lnTHBH-lnVG serileri arasÕnda uzun dönemli iliúkinin varlÕ÷Õ, hem iz
istatisti÷i, hem de en büyük özde÷er istatisti÷i tarafÕndan desteklenmektedir.
lnBH-lnBG serileri için iz istatisti÷inin de÷eri (28.0700) %5 kritik
de÷erinden (12.6417) büyük bulunmuútur. AynÕ seriler için en büyük özde÷er
istatisti÷inin de÷eri de (18.7791) %5 kritik de÷erinden (13.6534) daha
büyüktür. Sonuç olarak eú-bütünleúmenin olmadÕ÷ÕnÕ ifade eden ܪ hipotezi
lnBH-lnBG serileri için reddedilmektedir. lnTHBH-lnBG serilerinde ise iz
istatisti÷inin de÷eri (35.9129) olarak tespit edilmiú ve bu istatistik de %5 kritik
de÷erinden (12.6417) büyük bulunmuútur. lnTHBH-lnBG serilerinin en büyük
özde÷er istatisti÷inin de÷eri ise (15.1234) olarak bulunmuú ve (13.6534) olan
%5 kritik de÷erinden büyük bulunmuútur. Di÷er taraftan, lnBH-lnVG ve
19

En küçük AIC de÷erine karúÕlÕk gelen gecikme uzunlu÷u optimal gecikme uzunlu÷u olarak
belirlenmektedir.
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lnTHBH-lnBG serilerinin iz istatistiklerinin de÷erleri de sÕrasÕyla (25.0599),
(27.7731) olarak bulunmuú, (12.6417) olan %5 kritik de÷erlerinden büyük
bulunmuútur. Söz konusu serilerin en büyük özde÷er istatisti÷i de÷erleri ise
sÕrasÕyla (15.9272) ve (23.7710) ile (13.8951) ve (14.6559) olan %5 kritik
de÷erlerinden büyük bulunmuútur.
Özetle,
Tablo-10’da yer alan sonuçlara göre, Türkiye’de 1980-2010 döneminde
lnBH-lnBG, lnTHBH-lnBG, lnBH-lnVG ve lnTHBH-lnVG serileri arasÕnda eúbütünleúme vardÕr. Bu seriler uzun dönemde aynÕ trende sahiptirler. Bir
baúka de÷iúle Türkiye’de söz konusu seriler, aynÕ trend etrafÕnda hareket
etmektedirler.
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-0.87(1)

-1.25(2)

-3.34(1)

lnTHBH

lnBG

lnVG
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-0.39(1)

-0.38(1)

-1.22(2)

lnTHBH

lnBG

lnVG

PP Birim Kök Testi

-3.97

-1.57

-1.95

-2.96

%5

-2.96

-3.56

-3.21

-4.29

%1

-2.62

-3.21

-3.39

-3.56

%5

Mac-Kinnon Kritik De÷erleri

-3.68

-2.81

-2.64

-3.67

%1

Mac-Kinnon Kritik De÷erleri

-2.20(2)*

-3.67(1)*

-2.64(1)*

-4.30(2)*

Sabit & Trend

Birinci Fark

-4.30(1)*

-3.98(1)*

-2.96(1)*

-2.64(1)*

Birinci Fark
Sabit & Trend

-3.42

-2.22

-1.84

-1.61

%5

-1.95

-2.96

-1.98

-3.57

%1

-1.20

-2.62

-1.46

-3.22

%5

Mac-Kinnon Kritik De÷erleri

-3.57

-2.67

-2.62

-1.95

%1

Mac-Kinnon Kritik De÷erleri

Not : Parantez içindeki sayÕlar Akaike Bilgi Kriteri’ne (AIC) göre seçilmiú olan optimum gecikme uzunlu÷unu (lag de÷eri) göstermektedir. (*)
%1 ‘de anlamlÕdÕr. Bütün hesaplamalarda EViews 6.1 istatistik programÕ kullanÕlmÕútÕr.

-0.37(2)

lnBH
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-1.57(1)

lnBH

Seriler
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Seriler

ADF Birim Kök Testi

Tablo-9: Birim Kök Testi SonuçlarÕ, 1980-2010
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r=0

r1

19802010

lnBHlnVG

r2

r1

r2

8.5476

27.7731

4.3516

25.0599

5.3387

35. 9129

3.5212

28.0700

øz
østatisti÷i

2.2311

12.6417

2.2311

12.6417

2.2311

12.6417

2.2311

12.6417

0.05
Kritik
De÷er

0.001

0.000**

0.003

0.040*

0.011

0.000**

0.003

0.000**

Prob

r1

r=0

r1

r=0

r1

r=0

r1

r=0

Boú
Hipotez

r=2

r=1

r=2

r=1

r=2

r=1

r=2

r=1

Alternatif
Hipotez

8.5476

23.7710

4.3516

15.9272

2.3316

15.1234

4.4261

18.7791

En
Büyük
Özde÷er
østatisti÷i

2.0966

14.6559

4.3516

13.8951

2.5800

13.6534

2.5800

13.6534

0.05
Kritik
De÷er

En Büyük Özde÷er østatisti÷i

0.002

0.030*

0.020

0.000**

0.003

0.000**

0.003

0.000**

Prob

Not : (*) %1’de, (**) %5’de anlamlÕdÕr. Prob= Probability. r, Eú-bütünleúme vektörü sayÕsÕnÕ göstermektedir. Bütün hesaplamalarda EViews 6.1
istatistik programÕ kullanÕlmÕútÕr.

r2

r1

lnTHBHlnBG

r1

r1

r=0

19802010

r2

r1

r1

lnBHlnBG

r1

Alternatif
Hipotez

r=0

r=0

19802010

19802010
lnTHBHlnVG

Boú
Hipotez

Dönem
ve
Seriler

øz østatisti÷i

Tablo-10: Johansen Eú-Bütünleúme Testi SonuçlarÕ, 1980-2010
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(0.0054)*

Johansen EúBütünleúme KatsayÕsÕ
-0.8906

(0.0323)*

Johansen EúBütünleúme KatsayÕsÕ
-0.8304

-0.9077
(0.0039)*

Johansen EúBütünleúme KatsayÕsÕ

0൏ ߚ ൏ ͳ

ߚ Testi Sonucu

0൏ ߚ ൏ ͳ

ߚ Testi Sonucu

0൏ ߚ ൏ ͳ

ߚ Testi Sonucu

Mali
Sürdürülebilirlik
ZayÕf

Mali
Sürdürülebilirlik
ZayÕf

ZayÕf

Mali
Sürdürülebilirlik

Dönem

Johansen EúMali
ߚ Testi Sonucu
Bütünleúme KatsayÕsÕ
Sürdürülebilirlik
1980-2010
Var**
-0.8217
ZayÕf
0൏ ߚ ൏ ͳ
(0.0055)*
Not : (*) Standart hatayÕ göstermektedir. (**) %1 ‘de anlamlÕdÕr. Bütün hesaplamalarda EViews 6.1 istatistik programÕ
kullanÕlmÕútÕr.

Eú-Bütünleúme

Var**

1980-2010

lnTHBH-lnVG [4]

Eú-Bütünleúme

Var**

Dönem

lnBH-lnVG [3]

1980-2010

Dönem

Eú-Bütünleúme

Var**

1980-2010

lnTHBH-lnBG [2]

Eú-Bütünleúme

Dönem

lnBH-lnBG [1]
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Serilerin eú-bütünleúik olmalarÕndan dolayÕ Türkiye için mali sürdürülebilirlik
analizi yapÕlmÕútÕr. Tablo-11, Türkiye’de mali sürdürülebilirli÷i test etmek
amacÕyla yapÕlan eú-bütünleúme testi sonuçlarÕnÕ yansÕtmaktadÕr.
ÇalÕúmada, Türkiye ekonomisi için mali sürdürülebilirlik literatüründe
daha önceki çalÕúmalarda uygulanmamÕú bir yöntem benimsenmiútir. Mali
sürdürülebilirlik üzerinde bütçe kalemlerinin etkilerinin görülebilmesi için dört
ayrÕ sürdürülebilirlik testi yapÕlmÕútÕr. Literatürde mali sürdürülebilirli÷in test
edilmesi için harcama ve gelirlerin kümülatif de÷erleri test edilmiúken, bu
çalÕúmada harcama ve gelir kalemleri, bütçe harcamalarÕ, transfer
harcamalarÕ hariç bütçe harcamalarÕ, bütçe gelirleri ve vergi gelirleri úeklinde
analiz edilmek üzere ilk defa bir ayrÕma tabî tutulmuútur.
Böyle bir ayrÕma gidilmesi, hem bütçe harcamalarÕ içerisinde transfer
harcamalarÕnÕn, hem de bütçe gelirleri içerisinde vergi gelirlerinin a÷ÕrlÕklÕ bir
paya sahip olmasÕndan ileri gelmektedir. Türkiye’de özellikle 1980’lerin sonu ve
1990’lar boyunca bütçe harcamalarÕ transfer harcamalarÕ içerisinde yer alan faiz
harcamalarÕ nedeniyle artÕú göstermiútir. øç ve dÕú borçlarÕn giderek büyümesi
borç faizi ödemelerinin artmasÕna neden olmuú ve borç- faiz kÕsÕr döngüsü
ortaya çÕkmÕútÕr. Faiz harcamalarÕnda görülen büyüme ise, 1990'lÕ yÕllarda
faizlerin baúlangÕç hedefleriyle gerçekleúmeleri arasÕnda önemli sapmalarÕn
ortaya çÕkmasÕna neden olmuútur.
Bütçe harcamalarÕndaki faiz harcamalarÕndan kaynaklanan artÕú, di÷er
harcama kalemlerinde yapÕlacak tasarruflarla karúÕlanmaya çalÕúÕlmÕú ve bunun
sonucunda da yatÕrÕm harcamalarÕ ve personel harcamalarÕnda gerilemeler
olmuútur. Bu nedenle, çalÕúmada transfer harcamalarÕ analize dahil edilerek ve
dahil edilmeyerek, iki durumdan hangisinde mali sürdürülebilirli÷in sa÷lanÕp
sa÷lanmadÕ÷Õ tespit edilmek istenmiútir. Öteyandan, bütçe gelirleri içerisinde en
büyük paya sahip olan vergi gelirleri de toplam gelirlerden ayrÕ bir úekilde analize
dahil edilmiú ve bu yolla mali sürdürülebilirlik üzerindeki etkisi tespit edilmek
istenmiútir.
Mali sürdürülebilirli÷in test edildi÷i ilk modelde [1] Bütçe HarcamalarÕ
(BH) ve Bütçe Gelirleri (BG) test edilmiútir. økinci [2] modelde Transfer
HarcamalarÕ Hariç Bütçe HarcamalarÕ (THBH) ve Bütçe Gelirleri (BG) test
edilmiútir. Üçüncü modelde [3] Bütçe HarcamalarÕ (BH) ile Vergi Gelirleri
(VG) ve son olarak dördüncü modelde ise [4] Transfer HarcamalarÕ Hariç
Bütçe HarcamalarÕ (THBH) ve Vergi Gelirleri (VG) kalemleri test edilerek
sürdürülebilirlik analizleri yapÕlmÕútÕr.
Tablo-11’den görülece÷i üzere, Türkiye‘de 1980-2010 dönemi için yapÕlan
mali sürdürülebilirlik analizlerinde, bütün modellerin tahmin edilen ߚ testi
sonuçlarÕ Ͳ ൏ ߚ ൏ ͳ arasÕnda bir de÷er almÕútÕr. Elde edilen bulgular, söz
konusu dönemde mali sürdürülebilirli÷in sa÷landÕ÷ÕnÕ ancak sürdürülebilirli÷in
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derecesinin zayÕf oldu÷unu göstermektedir. Bu durumda Hakkio & Rush
(1991) tarafÕndan bulunan koúul Türkiye için geçerlidir ve mali sürdürülebilirli÷i
zayÕf formda sa÷lamaktadÕr.
Analizlerden elde edilen bulgulara göre, bütçe harcamalarÕ ve bütçe
gelirlerinin kümülatif de÷erleri mali sürdürülebilirli÷i sa÷lamakla birlikte
sürdürülebilirli÷in derecesi zayÕf formda bulunmuútur. Benzer sonuç, bütçe
harcamalarÕ ve vergi gelirleri analizi sonucunda da elde edilmiútir. DolayÕsÕyla
bütçe gelirlerinin kümülatif de÷eri ile tek baúÕna bir gelir kalemi olan vergi
gelirlerinin mali sürdürülebilirlik üzerindeki etkisi aynÕdÕr. Bu durum bize vergi
gelirleri dÕúÕnda kalan di÷er gelir türlerinin mali sürdürülebilirlik üzerinde ciddi
bir etkisinin olmadÕ÷ÕnÕ göstermektedir. Baúka bir de÷iyle, mali sürdürülebilirli÷i
sa÷layan ve yönünü belirleyen temel gelir kalemi vergi gelirleridir denilebilir.
Di÷er taraftan, transfer harcamalarÕ hariç bütçe harcamalarÕ ile bütçe
gelirleri arasÕnda yapÕlan mali sürdürülebilirlik testi de sürdürülebilirli÷in
oldu÷unu fakat sürdürülebilirli÷in zayÕf formda oldu÷unu göstermiútir. AynÕ
sürdürülebilirlik testi, transfer harcamalarÕ hariç bütçe harcamalarÕ ile vergi
gelirleri arasÕnda da yapÕlmÕú ve sonuç de÷iúmemiútir. Söz konusu bulgular,
transfer harcamalarÕ hariç bütçe harcamalarÕ ve vergi gelirleri arasÕndaki
sürdürülebilirlik analizinin, mali sürdürülebilirli÷in formunu etkilemedi÷ini
göstermektedir. Elde edilen bulgular ÕúÕ÷Õnda, Türkiye’de 1980-2010 dönemi
için transfer harcamalarÕnÕn büyük bir kÕsmÕnÕ oluúturan faiz harcamalarÕnÕn,
uzun dönemde mali sürdürülebilirli÷in sa÷lanmasÕnda ve mali sürdürülebilirli÷in
derecesinin belirlenmesinde etkili olmadÕ÷Õ söylenebilir.
Türkiye’de 1980-2010 döneminde mali sürdürülebilirli÷in zayÕf formda
sürdürülebilir oldu÷u bulgusu, bütçe harcamalarÕnÕn bütçe gelirlerinden daha
fazla oldu÷u sonucunu ortaya çÕkarmaktadÕr. Bütçe harcamalarÕnÕn bütçe
gelirlerinden daha fazla olmasÕ durumunda, kamu otoritesi kamu/bütçe
açÕklarÕnÕ kapatmak amacÕyla borçlanma yoluna gidecektir. Bu durum ise
kamu otoritesinin kamu/bütçe açÕklarÕnÕ kapatmak amacÕyla yapaca÷Õ gerek iç
gerekse dÕú borçlar için yüksek faiz oranÕna ve yüksek seviyelerde faiz
ödemelerine katlanmak zorunda kalaca÷ÕnÕ göstermektedir. Bu sakÕncanÕn
giderilmesi için mali sürdürülebilirli÷in güçlü kÕlÕnmasÕ, vergi ve harcama
politikalarÕnÕn yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir.
Türkiye’de güçlü bir mali sürdürülebilirli÷in sa÷lanabilmesi için öncelikle
bütçe gelirleri ile bütçe harcamalarÕ arasÕndaki makasÕn azaltÕlmasÕ
gerekmektedir. Söz konusu makasÕn azaltÕlmasÕ için de, ya kamu gelirlerinin
kamu harcamalarÕna eúlik etmesi ya da kamu harcamalarÕnÕn kamu gelirlerinin
seviyesine indirilmesi gerekmektedir. Mali sürdürülebilirlik açÕsÕndan gelece÷e
yönelik olarak kamu harcamalarÕnÕn ve kamu gelirlerinin ne olmasÕ gerekti÷i
sürdürülebilirlik sorununun çözümünde dikkate alÕnmasÕ ve yönlendirilmesi
gereken önemli de÷iúkenler olarak karúÕmÕza çÕkmaktadÕr. Bu nedenle kamu
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harcamalarÕnÕn kÕsÕlmasÕna ve kamu gelirlerinin arttÕrÕlmasÕna yönelik
politikalar büyük önem taúÕmaktadÕr.
Mali sürdürülebilirli÷in sa÷lanmasÕna yön vermede, rasyonel öngörülerle
belirlenen bir faiz dÕúÕ fazlanÕn oluúturulmasÕ önem taúÕmaktadÕr. Sürdürülebilir
bir faiz dÕúÕ fazla oluúturmak için ya genelde kamu gelirlerinin özelde ise vergi
gelirlerinin arttÕrÕlmasÕ ya da kamu harcamalarÕnÕn azaltÕlmasÕ gerekmektedir.
Bir yandan kamu gelirlerinin arttÕrÕlmasÕ öte yandan kamu harcamalarÕnÕn
kÕsÕlmasÕ, faiz dÕúÕ fazla hedefine ulaúÕlmasÕnÕ úüphesiz daha kÕsa sürede
sa÷layacaktÕr. Fakat burada temkinli olunmasÕ gereken bir hususun
belirtilmesinde fayda vardÕr. O da harcama politikasÕ odaklÕ çözümlerin gelir
politikasÕ odaklÕ çözümlere kÕyasla daha rasyonel bir tercih oldu÷udur. Mali
sürdürülebilirli÷in sa÷lanmasÕ için gerekli olan faiz dÕúÕ fazla hedefinin
sa÷lanmasÕ kapsamÕnda, vergi oranlarÕnda büyük artÕúlara gitmek yerine, vergi
tabanÕ geniúletilerek kayÕt dÕúÕlÕ÷Õn kontrol altÕna alÕnmasÕ, vergi idaresinde
etkinli÷in sa÷lanmasÕ ve mükelleflerin vergiye karúÕ direnç göstermesine sebep
olan faktörlerin ortadan kaldÕrÕlmasÕ gerekmektedir. Sürdürülebilir bir faiz dÕúÕ
fazla hedefi için harcama politikasÕnÕn da titizlikle uygulanmasÕ gerekmektedir.
Özellikle ekonomik büyüme ve kalkÕnmanÕn sa÷lanmasÕnda, gelir da÷ÕlÕmÕnda
adaletin sa÷lanmasÕnda, bölgelerarasÕ farklÕlÕklarÕn azaltÕlmasÕnda öncü rol
oynayan sosyal içerikli kamu harcamalarÕnÕn ve yatÕrÕm harcamalarÕnÕn
miktarÕnda ve bileúiminde bir azalmaya gidilmemesi gerekmektedir.
Genel De÷erlendirme ve Sonuç
1980 yÕlÕ gerek Türkiye ekonomisi gerekse dünya ekonomisi
açÕsÕndan önemli yapÕsal dönüúümlerin yaúandÕ÷Õ bir yÕl olmuútur.
1980’lerde baúlayan dÕúa dönük sanayileúmeye ve ekonomide
liberalleúmeye dayalÕ politikalar, günümüze kadar devam etmiútir. Bu
süreç içerisinde, hemen hemen bütün hükümetler, benzer politikalarÕ
benimsemiú ve birbirlerine yakÕn politika araçlarÕ kullanmÕúlardÕr. Türk
lirasÕnÕn konvertibilitesinden IMF’nin istikrar programlarÕna, ihracatÕ teúvik
politikalarÕndan KøT’lerin özelleútirilmesine kadar birçok uygulama,
ekonomiyi liberalleútirerek ve aynÕ zamanda dÕú dünyaya açarak daha
hÕzlÕ kalkÕnmayÕ sa÷lamak amacÕyla ortaya konulmuútur. Bu uygulamalar
sonucunda beklenen sonuçlar; istikrarlÕ ve hÕzlÕ bir ekonomik büyümenin
sa÷lanmasÕ, enflasyonun düúürülmesi, iúsizli÷in azaltÕlmasÕ, yüksek bir
milli gelir düzeyine ulaúÕlmasÕ, e÷itim ve kentleúme ile ilgili sorunlarÕn
çözülerek, geliúmiú ülkelerin ulaútÕ÷Õ düzeyi bir an önce yakalayabilmek
olmuútur.
ùüphesiz bir ülkede makroekonomik hedeflere ulaúÕlmasÕ açÕsÕndan mali
sürdürülebilirli÷in sa÷lanmasÕ yadsÕnamaz bir gerçektir. Mali sürdürülebilirli÷in
sa÷lanmasÕ bakÕmÕndan da mali disiplinin sa÷lanmasÕ konusu oldukça
önemlidir. Mali sürdürülebilirlik, katÕ bir mali disipline dayalÕ sÕkÕ maliye
politikalarÕ ile özdeúleúmektedir. Yüksek bütçe/kamu açÕklarÕ ve önemli tutarda
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kamu borç stokuna sahip ve yeni finansman kaynaklarÕna ihtiyaç duyan
ekonomilerde iç borcun sürdürülebilmesi, mali sürdürülebilirlik için gereklidir.
Kamu gelirleri ve kamu harcamalarÕnÕn sÕnÕrÕna ulaúÕldÕ÷Õ varsayÕmÕ altÕnda,
bütçe/kamu açÕklarÕnÕn azaltÕlmasÕ ise iç borçlarÕn sürdürülebilmesi ve bir
maliye politikasÕ çÕpasÕ niteli÷inde olan faiz dÕúÕ fazlanÕn sa÷lanmasÕ ile
mümkündür. Faiz dÕúÕ fazla odaklÕ politikalarÕn arkasÕnda ise mali disiplinin
sa÷lanmasÕnÕn gereklili÷i vardÕr. Bu ba÷lamda, makro de÷iúkenler ve maliye
politikasÕnÕn sürdürülebilirli÷i belirlenen faiz dÕúÕ fazla düzeyine ba÷lÕ
olmaktadÕr. Bu açÕdan bakÕldÕ÷Õnda, mali sürdürülebilirli÷in sa÷lanmasÕ,
uygulanan para politikasÕnÕn hedeflerine ulaúabilmesi açÕsÕndan da yaúamsal
öneme sahiptir.
Mali sürdürülebilirli÷in sa÷lanmasÕ açÕsÕndan sÕkÕ maliye politikasÕnÕn
uygulanmasÕnÕn gereklili÷i ve özellikle IMF’nin yapÕsal uyum programlarÕnda
öngördü÷ü faiz dÕúÕ fazla kavramÕnÕn dikkate alÕnmasÕ gerekti÷i ön plana
çÕkmaktadÕr. Borçlanma faiz oranÕnÕn reel büyüme oranÕndan büyük oldu÷u bir
ekonomide kamu borçlarÕnÕn çevrilebilmesi için faiz dÕúÕ fazla verilmesi hayati
öneme sahiptir. Ancak burada üzerinde durulmasÕ gereken husus; her ne kadar
faiz dÕúÕ fazla vermek sürdürülebilirlik için gerekli ve önemli ise de sÕkÕ maliye
politikalarÕnÕn ne pahasÕna uygulandÕ÷ÕnÕn, hangi sosyal gruplara kaynak
aktarÕldÕ÷ÕnÕn da sorgulanmasÕdÕr. DolayÕsÕyla mali sürdürülebilirli÷in sa÷lanmasÕ
için uygulanan sÕkÕ maliye politikalarÕnÕn ya da mali disiplini sa÷lamanÕn optimal
bir politika oldu÷undan söz etmek çok da gerçekçi bir yaklaúÕm olmayacaktÕr.
2009 yÕlÕnda somutlaúan ve etkileri hala hissedilen küresel finans krizi
ortamÕnda mali sürdürülebilirli÷in sa÷lanmasÕna yönelik politikalarÕ salt teknik
yönleriyle de÷erlendirmek kanÕmÕzca eksik bir de÷erlendirme olacaktÕr.
DolayÕsÕyla maliye politikasÕnÕn çÕpasÕ olarak nitelendirilen faiz dÕúÕ fazla elde
edilirken ekonomide canlanmayÕ sa÷lamak amacÕyla yapÕlan, ekonomik büyüme
ve kalkÕnmanÕn belirleyicileri arasÕnda yer alan e÷itim, sa÷lÕk, kamu yatÕrÕmlarÕ,
sübvansiyonlar ve benzeri kamu hizmetlerinin miktar ve kalitesini olumsuz
yönde etkilememek kaydÕyla, müdahaleci politikalarÕn uygulamaya konulmasÕ
faydalÕ olacaktÕr.
ÇalÕúmada 1980 yÕlÕndan günümüze mali, makroekonomik ve yapÕsal
dönüúümlere yönelik çözümleyici bir çerçeve oluúturmak amaçlanmÕútÕr. Bu
amaçla makroekonomik ve mali politikalar ele alÕnmÕú ve mali sürdürülebilirlik
kavramÕ incelenmiútir. Mali sürdürülebilirlik konusunun teorik arka planÕ ele
alÕnarak, sürdürülebilirlik analizlerinde kullanÕlan yöntemlere avantaj ve
dezavantajlarÕyla de÷inilmiútir. AyrÕca bu çalÕúmada temel alÕnan yöntem olan
Hakkio & Rush’Õn (1991) ve Quintos’un (1995) çift de÷iúkenli yöntemi ayrÕntÕlÕ bir
úekilde incelenmiútir.
ÇalÕúmada, “Türkiye’de 1980-2010 döneminde mali sürdürülebilirlik
sa÷lanmÕú mÕdÕr? Mali sürdürülebilirli÷in sa÷lanmasÕnÕn ya da
sa÷lanamamasÕnÕn arkasÕnda yatan nedenler nelerdir?” sorularÕna cevap
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aranmÕútÕr. Bunun için de ilk olarak; de÷iúkenlerin ADF ve PP dura÷anlÕk
testleri yapÕlmÕú, ardÕndan da Johansen (1988) eú-bütünleúme testi
yapÕlmÕútÕr. Son olarak da Türkiye’de mali sürdürülebilirlik Hakkio & Rush’Õn
(1991) ve Quintos’un (1995) modelinden yola çÕkarak test edilmiútir.
Türkiye için yapÕlan mali sürdürülebilirlik analizleri sonucunda; 1980-2010
döneminde mali sürdürülebilirli÷in zayÕf oldu÷u bulgusuna ulaúÕlmÕútÕr. Söz
konusu bulgu, bütçe harcamalarÕnÕn bütçe gelirlerinden daha fazla oldu÷unu
ifade etmektedir. Bütçe harcamalarÕnÕn bütçe gelirlerinden daha fazla olmasÕ
durumunda vergilemenin sÕnÕrÕna ulaúÕldÕ÷Õ varsayÕmÕ altÕnda, kamu otoritesi
kamu/bütçe açÕklarÕnÕ kapatmak amacÕyla borçlanma yoluna gidecektir. Bu
durum ise kamu otoritesinin kamu/bütçe açÕklarÕnÕ kapatmak amacÕyla
yapaca÷Õ gerek iç gerekse dÕú borçlar için yüksek faiz oranÕna ve yüksek
seviyelerde faiz ödemelerine katlanmak zorunda kalaca÷ÕnÕn bir iúaretidir. Bu
bakÕmdan bütçe politikasÕnÕn yeniden yapÕlandÕrÕlmasÕ gerekmektedir.
Analizlerden elde edilen bulgulara göre, bütçe harcamalarÕ ve bütçe
gelirlerinin kümülatif de÷erleri mali sürdürülebilirli÷i sa÷lamakla birlikte
sürdürülebilirli÷in derecesi zayÕf formda bulunmuútur. Benzer sonuç, bütçe
harcamalarÕ ve vergi gelirleri analizi sonucunda da elde edilmiútir. DolayÕsÕyla
bütçe gelirlerinin kümülatif de÷eri ile tek baúÕna bir gelir kalemi olan vergi
gelirlerinin mali sürdürülebilirlik üzerindeki etkisi aynÕdÕr. Bu durum bize vergi
gelirleri dÕúÕnda kalan di÷er gelir türlerinin mali sürdürülebilirlik üzerinde ciddi
bir etkisinin olmadÕ÷ÕnÕ göstermektedir. Baúka bir de÷iyle, mali sürdürülebilirli÷i
sa÷layan ve yönünü belirleyen temel gelir kalemi vergi gelirleridir denilebilir.
Di÷er taraftan, transfer harcamalarÕ hariç bütçe harcamalarÕ ile bütçe
gelirleri arasÕnda yapÕlan mali sürdürülebilirlik testi de sürdürülebilirli÷in
oldu÷unu fakat sürdürülebilirli÷in zayÕf formda oldu÷unu göstermiútir. AynÕ
sürdürülebilirlik testi, transfer harcamalarÕ hariç bütçe harcamalarÕ ile vergi
gelirleri arasÕnda da yapÕlmÕú ve sonuç de÷iúmemiútir. Söz konusu bulgular,
transfer harcamalarÕ hariç bütçe harcamalarÕ ve vergi gelirleri arasÕndaki
sürdürülebilirlik analizinin, mali sürdürülebilirli÷in formunu etkilemedi÷ini
göstermektedir. Elde edilen bulgular ÕúÕ÷Õnda, Türkiye’de 1980-2010 dönemi
için transfer harcamalarÕnÕn büyük bir kÕsmÕnÕ oluúturan faiz harcamalarÕnÕn,
uzun dönemde mali sürdürülebilirli÷in sa÷lanmasÕnda ve mali sürdürülebilirli÷in
derecesinin belirlenmesinde etkili olmadÕ÷Õ söylenebilir.
Türkiye’de güçlü bir mali sürdürülebilirli÷in sa÷lanabilmesi için öncelikle
bütçe gelirleri ile bütçe harcamalarÕ arasÕndaki makasÕn azaltÕlmasÕ
gerekmektedir. Söz konusu makasÕn azaltÕlmasÕ için de, ya kamu gelirlerinin
kamu harcamalarÕna eúlik etmesi ya da kamu harcamalarÕnÕn kamu gelirlerinin
seviyesine indirilmesi gerekmektedir. Mali sürdürülebilirlik açÕsÕndan gelece÷e
yönelik olarak kamu harcamalarÕnÕn ve kamu gelirlerinin ne olmasÕ gerekti÷i
sürdürülebilirlik sorununun çözümünde dikkate alÕnmasÕ ve yönlendirilmesi
gereken önemli de÷iúkenler olarak karúÕmÕza çÕkmaktadÕr. Bu nedenle kamu
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harcamalarÕnÕn kÕsÕlmasÕ ve kamu gelirlerinin arttÕrÕlmasÕna yönelik politikalar
büyük önem taúÕmaktadÕr.
Kamu gelirlerinin kamu harcamalarÕna eúlik edebilmesi için vergi gelirlerinin
arttÕrÕlmasÕ gerekmektedir. Vergi gelirlerinin arttÕrÕlabilmesi için de öncelikli olarak
vergi tabanÕnÕn geniúletilmesi ve kayÕt dÕúÕlÕ÷Õn azaltÕlmasÕ büyük önem
taúÕmaktadÕr. Bütçe gelirleri ve harcamalarÕnÕn yeniden yapÕlandÕrÕlmasÕ
ba÷lamÕnda ya vergi politikasÕnda ya da harcama politikasÕnda kapsamlÕ bir
reformun yapÕlmasÕ gerekmektedir. Bununla birlikte vergi oranlarÕnÕn arttÕrÕlmasÕ
ekonomi üzerinde olumsuz arz yönlü etkilere, durgunlu÷a neden olabilmektedir.
AyrÕca vergilerin ekonomi üzerindeki etkisi harcamalara göre gecikmeli olarak
ortaya çÕkabilmektedir. Bu durumda ilk akla gelen öneri, bir harcama politikasÕ
uygulayÕp kamu harcamalarÕnÕ kÕsmaktÕr. ùayet devlet topladÕ÷Õ vergiden daha
fazla harcama yapÕyorsa, yapÕlacak iú bu fazlalÕlÕ÷Õn ortadan kaldÕrÕlmasÕdÕr. Bu
nedenle kamu harcamalarÕna yönelik bir politika oluúturulmalÕ ve harcamalarda
etkinlik ile verimlilik ilkelerine gereken önem verilmelidir. Di÷er taraftan kamu
harcamalarÕ beúeri sermayenin geliúimine katkÕ sa÷layacak úekilde yeniden
dizayn edilmeli ve beúeri sermayeye yönelik harcamalarda kÕsÕntÕya gitmeden
düzenlemeler yapÕlmalÕdÕr.
Türkiye’de ampirik ve kuramsal delile dayalÕ birkaç çalÕúma [Akçorao÷lu
(1999), PÕnar (1998), Sa÷baú & ùen (2003)] harcama politikasÕnÕ ön plana
çÕkarmakta ve bütçe açÕklarÕnÕn, küçültülebilmesi için bütçenin harcama yönüne
a÷ÕrlÕk verilmesi ve harcamalarda kÕsÕntÕya gidilmesi gerekti÷i önerisinde
bulunmaktadÕr.
Kamu gelirleri ve kamu harcamalarÕnÕn sÕnÕrÕna ulaúÕldÕ÷Õ varsayÕmÕ
altÕnda, mali sürdürülebilirli÷in sa÷lanmasÕ, bir maliye politikasÕ çÕpasÕ
niteli÷inde olan faiz dÕúÕ fazlanÕn sa÷lanmasÕ ile mümkün olabilir. Faiz dÕúÕ fazla
odaklÕ politikalarÕn arkasÕnda ise mali disiplinin sa÷lanmasÕnÕn gereklili÷i vardÕr.
Bu ba÷lamda, makro de÷iúkenler ve maliye politikasÕnÕn sürdürülebilirli÷i
belirlenen faiz dÕúÕ fazla düzeyine ba÷lÕ olmaktadÕr. Vergi tahsilatÕnÕn kolayca
arttÕrÕlamadÕ÷Õ bir ortamda faiz dÕúÕ fazla hedefinin tutturulabilmesi ancak ve
ancak baúta yatÕrÕm harcamalarÕ olmak üzere di÷er harcama kalemlerinde
kesinti yapmak suretiyle mümkün olabilmektedir. Ancak burada hemen
belirtelim ki, faiz dÕúÕ fazla sa÷lanÕrken uzun dönemde ekonomik büyüme ve
kalkÕnmayÕ olumlu yönde etkileyecek yatÕrÕm harcamalarÕnÕn ve e÷itim, sa÷lÕk
gibi harcama türlerinin hesaplamanÕn dÕúÕnda tutulmasÕ gerekmektedir.
Burada yapÕsal ve kurumsal faktörler de önemli olacaktÕr. Vergilerle
harcamalar arasÕnda politika tercihi yapÕlÕrken uzun yÕllardan beri süren kronik
bütçe açÕklarÕnÕn birikimi olarak vergi gelirleri, borç faiz ödemelerini bile finanse
etmede yetersiz kalmaktadÕr. Bir bakÕma bütçe yönetiminin yerini borç
yönetimine bÕrakmamasÕ için vergi-harcama nedenselli÷inin yanÕ sÕra borçharcama nedenselli÷inin de araútÕrÕlmasÕ ve borç harcama iliúkisinin yönünün
tam ve do÷ru olarak tespit edilmesi dolaylÕ olarak bütçe açÕklarÕnÕn azaltÕlmasÕ
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ve mali sürdürülebilirli÷in sa÷lanmasÕ için gerekli olan bilgiyi sa÷layacaktÕr.
Devletin mali (vergi ve harcama) kararlarÕ tamamen siyasîdir. Ancak vergilerle
harcamalar arasÕndaki tarihsel korelasyonu dikkate almak bütçe ile ilgili
kararlarÕn dinamiklerini anlamakta ve mali dengesizlikleri daha iyi analiz
etmekte yardÕmcÕ olacaktÕr.
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