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ÖZET
Çal mada; uluslararas finansal sistemde ya anan geli meler
do rultusunda piyasalarda kriz olgusunun ortaya ç k
ve kriz
sürecinin özelliklerine genel bir bak aç s getirilmi ve Türkiye’nin
son ya anan kriz ortam na nas l geldi i 1996-2003 y l verileri ele
al narak rakamlarla ortaya konulmu tur. Ayr ca kriz sonras dönemde
ya anan geli meler do rultusunda ülkenin krize olan mesafesi
belirlenmeye çal lm t r.
ABSTRACT
In this study, emerge of crises phenomena within the financial
markets and the characteristics of crises progress have examined
through the developments in international financial system. And how
has Turkey introduced with recent crises also searched in the study.
Moreover, the Turkey’s situation has viewed through the post-crises
developments.
I. F NANSAL S STEMDEK GEL $MELER VE KR Z
OLGUSU
Bir ülke ekonomisinde fon kullananlar ile fon arz edenler
aras nda fon ak m n gerçekle tiren kurumlar, söz konusu bu ak m
sa layan araçlar ve tüm bu unsurlar düzenleyen hukuki ve idari
kurallar bütününün olu turdu u yap , finansal sistem, olarak
adland r l r. Ekonomide, fonlar n tasarruf edenlerden yat r mc lara
ak n gerçekle tirerek kaynaklar n etkin kullan lmas sonucunda
ekonomik büyümeye katk sa lay c önemli bir i lev gören finansal
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sistem, gerek ülke içindeki ve gerekse uluslararas piyasalardaki olay
ve geli meler sebebiyle sürekli bir de i me içerisinde olmu tur.
Son y llarda özellikle uluslararas finansal sistemdeki
geli meler, finansal piyasalardaki hareketlili i art rm ve ulusal veya
uluslararas piyasalar n niteliklerinin zaman içinde birbirlerine
benzemesine neden olmu tur. Geli meler, piyasalarda a r fiyat
dalgalanmalar n beraberinde getirmi ve bu durum ba ta bankalar ve
uluslararas alanda faaliyet gösteren firmalar olmak üzere birçok
kurulu un kur riski sorunuyla kar la mas na yol açm t r. Döviz
kurlar n n sürekli de i mesi, firmalar n ve finansal kurulu lar n
gelecekteki maliyetlerini ayarlayamamas na ve ciddi finansal
problemlerle yüz yüze gelmelerine neden olmu tur.
Dalgal kur sisteminin yaratm oldu u de i ken kur ortam ,
faiz haddi dalgalan rl üzerinde de etkili olmu ve faiz oranlar nda
a r dalgalanmalar ya anm t r. Faiz oranlar ndaki de i kenli in
yaratt belirsizlik ortam nda bankalar ve di er finansal kurulu lar da,
faiz riski sorunu nedeniyle, genellikle uzun vadeli sabit faizli
yükümlülüklerden kaç narak de i ken faizli kredi uygulamalar na
ba lam lard r. Böylece dalgal kur ortam son derece dalgal bir faiz
ortam n da beraberinde getirmi tir.
Finansal piyasalarda olu an ve gittikçe etkisini daha da art ran
bu risk ortam n n arkas nda yatan ba l ca faktörler unlard r1.
a)
Bretton Woods’da sabit kur sisteminin yerine dalgal
kur sistemine geçilmesi,
b)
4lk kez 1973 y l nda kendini gösteren petrol krizi
sonucunda 1945’ten beri uygulanan Keynes’ci politikalar n yerine,
parasalc ekonomik politikalar n uygulamaya konulmas ,
c)
Piyasalar n küreselle mesi ve teknolojik geli im.
Özellikle globalle menin beraberinde getirdi i finansal
serbestle me, teknoloji ile birle erek, sermaye hareketlerine, ilgili
ülkelerin k s tlama ve düzenlemelerine u ramadan kullan labilecekleri
büyük bir hareket imkan sa lam t r. Bu süreçte off-shore banka
sistemi ile eurodolar piyasalar uluslararas finansal sistemin önemli
1

Arman KIRIM, “Mali Risk Nedir, Nas l Yönetilir?”, Finans Dünyas" Eki, Say : 32,
A ustos 1992, s.2.
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unsurlar haline gelmi tir2. Böylece 1990’l y llarda geli mekte olan
ülkelere yönelik sermaye giri i 98 milyar dolar civar nda iken, 1997
y l na gelindi inde %248 oran nda artarak 341 milyar dolar
seviyelerine ula m t r3.
Ancak geli mi ülke kaynakl k sa vadeli sermayenin anl k
hareketlerle h zl dola m , finansal sistem aç s ndan problem
do urabilecek bir nitelik ta maktad r. Çünkü k sa vadeli sermayenin
uluslararas kara para ile beslenmesi, denetimden kaçaca off-shore
gibi güvenli s naklar bulmas ve böylece ülkeler aras nda çok
hareketli bir duruma gelmesi, finansal piyasalarda kriz tehlikesini
art rmakta ve bu krizleri ülkeden ülkeye bula t rma riski ta maktad r.
Nitekim 1997 y l nda ya anan Asya krizi Tayland’dan ba lam ve
kriz tüm Güneydo u Asya ülkelerine s çram t r.
Kriz, özellikle uluslar aras sermayenin tercih etti i geli mekte
olan ülkelerde ola an bir olgu olarak görülmektedir. Finansal krizlerin
bu ülkelerde ya anma s kl
ve ekonomiye getirdi i yük, geli mi
ülkelerde ya ananlara oranla çok daha derin olmaktad r. Bu durum
geli mekte olan ülkelerin, makro ölçekte ekonomilerinin genel
yap s ndan mikro ölçekte ise finansal kurulu lar n n ve finansal kesim
d ndaki firmalar n n özelliklerinden kaynaklanmaktad r.
II. F NANSAL KR ZLER N OLU$UM VE GEL $ M
Geli mekte olan ülkelerde finansal krizler finansal
liberalizasyon süreçlerinin ard ndan olu maktad r. Kredi ve mevduat
faizlerinin serbest b rak lmas , kambiyo kontrollerinin gev etilmesi ve
sermaye hareketleri üzerindeki s n rlar n kald r lmas , menkul
k ymetler borsalar ve interbank gibi finansal piyasalar n i lemeye
ba lamas ve finansal sistemin yasal çerçevesini belirleyen
düzenlemelerin deregülasyonun etkisiyle esneklik kazanmas gibi
geli meler bu ülkelere önemli yabanc sermaye giri lerine yol açmakta
ve bu kaynaklara ba l olarak kredi hacminde h zl bir geni leme
ya anmaktad r. Ekonomik büyüme ve istihdam art rma hedefi,
yüksek sermaye getirilerine kar l k görece dü ük maliyetli d kaynak
2

Muhammet AKD4J, Global Finansal Sistem Finansal Krizler ve Türkiye, Beta
Yay nlar , 4stanbul, 2000, s.36
3
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Development Finance 2002, Washington, D.C., 2002, s.9.
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kullanma imkanlar , fon talebindeki büyümeye ve finansal
liberalle meye ba l olarak sistemdeki toplam borçlulu un rasyonel
olmayan bir biçimde yükselmesine yol açmaktad r.
Asya krizinin ya and ülkelerdeki kredi geni lemesine ili kin
rakamlar bu gerçe i çarp c biçimde ortaya koymaktad r. 1991-1996
döneminde finansal kurulu lar taraf ndan özel sektöre aç lan krediler
Filipinler’de yüzde 151, Tayland'da yüzde 58 ve Malezya'da yüzde 31
reel art kaydetmi tir. Benzer ekilde, Tequila krizi öncesi 1990-1994
y llar aras ndaki de erler Meksika için yüzde 116, Arjantin için yüzde
57 ve Brezilya için de yüzde 68 olmu tur4. Bu kredi geni lemesi
ço unlukla kontrol edilebilir olmaktan ç karak yönetilemeyecek bir
kredi riskinin olu mas na neden olmu tur.
Bu sorunlar n ya and
geli mekte olan ülkelerin bir ortak
özelli i de finansal kesimin denetim ve gözetimiyle sorumlu
birimlerin etkisiz, düzenleyici yasal düzenlemelerin de yetersiz
olmas d r. Asya krizinden, ayn bölgede olduklar halde en az
etkilenen iki ülke Hong Kong ve Tayvan, finansal sistemin en iyi
denetlendi i ülkelerdir. Krizin ba lad
ülke olan Tayland'da ise
(krizin ba lamas nda iflas yla tetikleyici rol oynayan gayri menkul
finansman irketi gibi) banka d
finansal kurulu lar neredeyse
tamamen yasal denetim ve gözetimin d nda kalm t r5. Ayr ca
geli mekte olan ülkelerin hemen hepsinde hükümetler, izledikleri kur
politikas yla sermaye giri lerini te vik etmi lerdir. Bu, genellikle
kontrollü kur rejimleri izleyerek olmu tur. Kur art
bask land
zaman, yurt içindeki yerli para cinsinden faizlerin yüksek olmas
do al olarak döviz cinsinden getirileri çok cazip hale getirerek
sermaye giri lerinin sürmesini sa lam t r.
Bünyesinde a r kredi geni lemesinin yol açt
zaaflar
bar nd rd , piyasa oyuncular taraf ndan alg lanan ve üstelik sabit
veya kontrollü kur sistemlerini izleyen ülkeler spekülatörlerin
4

Giancarlo CORSETT4, Paolo PESENT4, and Nouriel ROUB4N4 “What Caused the
Asian Currency and Financial Crisis? Part I: A Macroeconomic Overview ", NBER
Working Paper, NO: 6833, December 1998, ss. 25-26.
5
Frederic S., MISHK4N, "Financial Policies and the Prevention of Financial Crises
in Emerging Market Economies", NBER Working Paper, No:2683, October 2001,
ss.10-11
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dikkatini çekmektedir. Bu noktada, kura yönelik spekülatif hareketler
ba layacakt r. Bu a amada merkez bankas kuru savunmak için faiz
oranlar n yükseltme yoluna gidebilir. Bu durumda ise yükselen faiz
oranlar , yukar da de inilen mekanizmalar dolay s yla finansal
sistemin zaaflar n daha da art racak ve spekülatif sald r lar üzerinde
adeta bir geri besleme etkisine yol açacakt r. Dolay s yla bir dönem
sonra kur politikas n savunmay sürdürmenin ekonomik maliyeti
ta namaz hale gelece inden devalüasyon olacak ve finansal kriz,
döviz krizi olarak ba layacakt r.
Merkez bankas spekülatif hareketler yo unluk kazand ilk
dönemde döviz satarak da müdahale etme yolunu tercih edebilir.
Bununla birlikte e er yat r mc lar finansal sistem zaaflar n n
sürdürülemez bir hal ald na ve bir dönem sonra devalüasyonun
kaç n lmaz hale gelece ine kesin bir ekilde inan yorsa, spekülatif
sald r kesilmeyecek ve merkez bankas rezervleri ne denli güçlü
olursa olsun h zla eriyecektir. Bu durumda yine devalüasyon
kaç n lmaz olarak gerçekle ecektir. Merkez bankas
s k nt
büyümeden daha en ba tan devalüasyonu kabul ederse, bu durumda da
bir taraftan finansal kesimin ta d kur riski dolay s yla u rayaca
zarar ve buna ba l olarak zaaf artacak, di er taraftan da hükümetin
politikalar na olan güven sars laca ndan bask lar devam edecektir.
Kur krizinin ba lamas veya devalüasyon olu turaca kur riski
ve döviz cinsinden kulland r lan fonlar n tahsilat nda do acak
zorluklar n olu turaca kredi riski sebebiyle finansal kesimin bilanço
yap s nda daha büyük ikinci bir tahribata yol açacak ve finansal
kurulu lar n ödeme güçlerini kaybetmelerine yol açacakt r. Bu durum
ise faizlerin de dü ürülememesi gibi bir ba ka olumsuzlu u
do uracakt r. Son olarak devalüasyon dolay s yla enflasyon artacak,
bu durum kredi daralmas sebebiyle ekonomide olu an durgunluk ile
birlikte stagflasyon gibi geli mekte olan ülkelerin ekonomilerinde
geni ölçekli tahribata yol açan sorunlar beraberinde getirecektir.
Özetleyecek olursak finansal krizin i leyi i, kendini sürekli
geri besleme ile yeniden üreten a a daki gibi bir mekanizma
sergilemektedir:
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Finansal
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Kredi
Geni lemesi

1.SÜREÇ
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Üretim Kayb
Enflasyon

$ekil 1: Finansal Krizlerin Olu3umu ve Geli3imi
III. F NANSAL KR ZLER N ÖZELL KLER
Finansal kriz; ekonominin finansal kesimindeki dengeleri
bozan ve di er kesimleri de olumsuz etkileyerek ekonomik
performans dü üren, sars c ve geni çapl problemlerin genel ad d r6.
Finansal krizler ekonomik yap ve ili kiler sistemi üzerinde etkili olup,
reel kesimde ve buna ba l olarak yat r m, istihdam gibi türev
fonksiyonlar n gerçekle mesinde, finansal ili kilerin gerçekle ti i
6
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F4NANSAL KR4Z

2.SÜREÇ

GÜVENS4ZL4K

Kura Spekülatif
Sald r

Devalüasyon

Mali Bünyenin
Bozulmas

Finansal
Sistemde Zaaf

finansal kesimde ve uluslar aras mal, hizmet ve sermaye
hareketlerinin gerçekle ti i d
kesimde ekonomik faaliyetlerin
iddetli bir ekilde daralmas na ve piyasalar n i leyemez hale
gelmesine yol açmaktad r.
Finansal kriz, esas itibariyle finansal kesimdeki s k nt lardan
kaynakland
için, krizin kayna n ve yay lma mekanizmas n ; bu
kesimdeki dengesizlikler ve özellikle döviz ve hisse senedi
piyasalar ndaki iddetli fiyat dalgalanmalar ve bankac l k sektöründe
geri dönmeyen kredilerin a r derecede artmas sonucunda ya anan
ciddi ekonomik sorunlar olu turmaktad r.
Böylece finansal kesimde yer alan kurulu lar birbirlerine kar
yükümlülüklerini yerine getiremedikleri gibi kredilerini de tahsil
edememekte ve sonuçta ülkenin finansal ödemeler sistemi
kilitlenmekte, faizler, kur ve enflasyon ciddi biçimde dalgalanmakta,
menkul k ymetler piyasalar i leyemez hale gelmekte, finansal ve reel
aktiflerin de eri dü mekte ve ekonomi âdeta felce u ramaktad r.
Bir ülkede ekonomik istikrars zl klara ve dolay s yla
ekonomiyi finansal rahats zl klara aç k hale getiren finansal krizler,
özellikle 1980’li y llardan sonra, dünyan n de i ik bölgelerinde etkili
olmu ve bu konuda geni çapl çal malar yap lmaya ba lanm t r7.
1980’li y llar n ba lar ndaki Latin Amerika ülkelerinin borç krizleri,
1992-93 y llar nda Avrupa Para Sistemi içerisinde Avrupa Döviz Kuru
Mekanizmas nda (ERM) ortaya ç kan para krizi, 1994 y l nda
Meksika’da ba lay p di er Latin Amerika ülkelerini etkisi alt na alan
Tekila krizi, 1997 y l n n ikinci yar s nda Tayland paras n n devalüe
edilmesiyle ba layan Güney do u Asya krizi, 1998 y l nda ortaya
ç kan Rusya krizi ve Türkiye’de 1994’de ya anan para krizi ve son
7

Daha fazla bilgi için: Michael D. BORDO, “Financial Crises, Banking Crises,
Stock Market Crashes, and the Money Supply: Some International Evidence, 1870–
1933”, ed. Forrest CAP4E and Geoffrey WOOD, Financial Crises and the World
Banking System, New York, 1985; Gerard CAPR4O, and Daniela KL4NGEB4EL,
“Banking Insolvency: Bad Luck, Bad Policy, or Bad Banking,” in World Bank,
Annual World Bank Conference on Development Economics 1996, Washington,
1997; and Barry E4CHENGREEN and Andrew K. ROSE, “Staying Afloat When the
Wind Shifts: External Factors and Emerging-Market Banking Crises”, NBER
Working Paper, No: 6370, Cambridge, Massachusetts, National Bureau of
Economic Research, January 1998.
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olarak Kas m 2000’deki öncü okun ard ndan 2001 y l Jubat ay nda
patlak veren likidite krizi dönemin önemli finansal krizleridir.
Bu krizlerin kendine has baz ay rt edici özellikleri olmas na
ra men tümünde gözlenebilen ortak noktalar mevcuttur. Genel olarak
ifade etmek gerekirse, sürdürülebilir olmaktan ç kan makroekonomik
dengesizlikler, ekonomideki reel ve finansal aktiflerin fiyatlar n n
olmas gerekenin çok d nda bir seviyede olu mas , yerli paran n
uzun süre a r de erlenmi olmas na veya de erinin alt nda
seyretmesine yol açan kur dengesizlikleri ve finansal piyasalar ile
kurumlar n, yap sal, finansal ve kötü yönetimden kaynaklanan
sorunlar dolay s yla riske aç k ve a r duyarl hale gelmesi, de i ik
türdeki finansal krizlerde gözlemlenebilen ortak noktalar olarak
kar m za ç kmaktad r8.
Son y llarda ya anan finansal krizlerin ay rt edici bir di er
özelli i de bu krizlerin sadece ekonomik parametrelerle ilgili
olmamas d r. Bu krizlerin olu umunda, büyük ölçüde devletin makro
ekonomik yönetimi, siyasal rejimi, ekonomi politikalar nda d a
aç kl k, döviz kuru sistemi ve reel ekonominin rekabet ve dinamizmi
gibi geni bir yelpazedeki faktörlerin etkili oldu u görülmektedir9.
Finansal krizlerin dikkat çeken bir ba ka yönü de özellikle
finansal liberalle menin h zland
1980 sonras nda bütün finansal
krizlerin bankac l k krizi ile birlikte ortaya ç kmas d r10. Bu nedenle
bankac l k sistemindeki geli melerinde çok yak ndan takip edilmesi
gerekmektedir.

8

IMF, “Chapter IV. Financial Crises: Characteristics and Indicator of
Vulnerability”, World Economic Outlook, May 1998, ss.74-97; Franklin ALLEN
and Douglas GALE, “Bubbles, Crises and Policy”, Oxford Review of Economic
Policy, Vol. 15, No: 3, Oxford University Pres, 1999, ss.11-15; Frederic S.
M4SHK4N, “Understanding Financial Crises: A Developing Country Perspective”,
Annuel World Bank Conference on Development Economics 1996, Washington, DC,
International Bank for Reconstruction and Development, 1997, ss. 29-61.
9
Metin TOPRAK, Küreselle8me ve Kriz Türkiye ve Dünya Deneyimi, Siyasal
Kitabevi, Ankara, 2001, s.91.
10
Graciela KAM4NSKY and Carmen RE4NHART, “The Twin Crises: The Causes
of Banking and Balance of Payments Problems”, The American Economic Review,
Vol. 88, No:2, 1999, s. 474.
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IV. F NANSAL KR Z GÖSTERGELER VE TÜRK YE
ANAL Z (1996-2003)
Son y llarda meydana gelen krizler ve bunlar n neden oldu u
yüksek miktarl kay plar tüm dikkatleri krizlerin nedenlerine ve bu
krizlerin tekrar ya anmamas için gerekli tedbirlerin al nmas
çal malar na yöneltmi tir.
Finansal krizlerin ekonomide yaratt
sorunlar ve yükledi i
maliyetler nedeniyle krizlerin önceden tahmin edilebilmesi, hem
krizlerin ekonomide yarataca tahribatlar önlemeye hem de krizlerin
yaratt
maliyetlerin azalt lmas na katk sa layacakt r. Bu yüzden
krizlerin etkiledi i makroekonomik de i kenlerin kriz kar s ndaki
davran lar ve e ilimleri ara t r lmas gereken konulardan birisi
olarak ortaya ç kmaktad r.
Finansal krizlerle ilgili olarak literatürde üzerinde en çok
durulan konu üphesiz makroekonomik faktörlerin krizler üzerindeki
etkisi ve krizleri önceden haber verecek bir erken uyar modeli
geli tirilmesidir. Bu nedenle krizlerin ortaya ç kt dönemlerin te hisi
veya saptanmas yan nda, bu krizlerin ne zaman ortaya ç kabilece ini
önceden haber verecek göstergelerin neler oldu u da son derece
önemli olmaktad r.
Krizlerin önceden öngörülmesinde kullan lan öncü göstergeler,
krize en çok hangi etkenlerin neden olaca konusundaki inançlarla
yak ndan ili kilidir. Bu nedenle kriz rasyolar n n olu turulmas
a amas nda krize i aret eden öncü niteli indeki de i kenler öncelikli
olarak belirlenmi ve bu de i kenler tablo 4.1’de gösterilmi tir.
Kriz rasyolar n n hesaplanmas na esas te kil eden bu
göstergeler her bir de i kenin di er de i kenlerle ili kileri göz önünde
bulundurularak analize tabi tutulmu ve krizleri önlemede
kullan labilecek öncü niteli indeki kriz rasyolar olu turulmu tur.
Bu noktada finansal sistemdeki temel ekonomik göstergelerden
hareketle olu turulan kriz rasyolar ile bir ekonomide ya anacak olan
kriz olas l ve ekonominin finansal kriz atmosferine olan mesafesi
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belirlenebilmektedir. Kriz olas l na i aret eden bu rasyolar
unlard r11:
-Cari Aç k / GSMH
-K sa Vadeli D Borç Stoku / Toplam D Borç Stoku
-K sa Vadeli D Borç Stoku / GSMH
-Döviz Rezervleri / GSMH
-Bankalar n Takipteki Alacaklar /Bankalar n Toplam Kredileri
-Bankalar n Sermaye Yeterlilikleri

11

Mahfi EZ4LMEZ, Global Finansal Kriz ve Türkiye’ye Etkileri”, MESS Mercek
Dergisi, Özel Say , Ocak 1999, ss.33-43.
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Tablo 1: Kriz Rasyolar;na Esas Te3kil Eden Ekonomik Göstergeler (1996-2003)
GÖSTERGELER

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

-2.437

-2.638

1.984

-1.344

-9.819

3.390

-1.522

-6.808

GSMH (Milyon $)

185.000

194.000

204.000

186.000

210.000

147.000

180.000

200.000

K;sa Vad. D;3 Borç
(Milyon $)

17.072

17.691

20.774

22.921

28.301

16.241

15.220

18.624

Top. D;3 Borç
(Milyon $)

79.222

84.235

96.411

102.975

118.685

113.811

131.264

142.037

Döviz Rezervleri
(Milyon $)

24.965

27.138

29.498

33.751

34.159

30.191

38.066

44.959

Top. K;sa Vad.
Sermaye (Milyon $)

3.235

1.627

-5.400

4.453

5.222

-15.836

-963

3.787

Banka Takipteki
Alacak (MilyarTL)

111.804

230.313

795.011

1.199.277

2.204.135

3.807.022

4.452.768

1.763.675

3.644.377

8.271.920

12.949.340 19.224.146 30.530.022

39.281.033

40.476.892

58.943.878

788.792

1.738.202

6.983.873

16.224.627

25.320.924

35.165.596

7.853.061

16.766.111

31.989.243 64.211.402 93.511.189

144.267.834

Cari Aç;k (Milyon $)

Banka Toplam Kredi
(Milyar TL)
Banka Özkaynak
(Milyar TL)
Banka Yükümlülük
(Milyar TL)

3.229.243

4.009.242

177.694.100 202.660.031

*Veriler T.C.M.B. Elektronik Veri Da t m Sistemi Genel 4statistikleri 4le Üç Ayl k Bültenlerinden Elde Edilmi tir.
**GSMH Rakamlar , Cari Fiyatlarla GSMH’n n Ayl k Ortalama Döviz Kurlar na Bölünmesi 4le Hesaplanm t r.
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O halde Türkiye ekonomisinin 1996-2003 y llar aras ndaki
dönemde herhangi bir finansal kriz tehlikesine kar risk ta y p
ta mad
ve son ya anan krize nas l gelindi i tablo 4.2’deki kriz
rasyolar kullan larak daha net olarak görülebilmektedir.
Tablo 2: Kriz Rasyolar; ve Türkiye (1996-2003)
Y llar

CA/
GSMH

KVDBS/
TDBS

KVDBS/
GSMH

1996

0,013

0,21

0,09

1997

0,013

0,21

1998

-

1999

DR/
GSMH

KVS/DR

BTA/BTK

BÖK/BY

0,13

0,13

0,030

0,10

0,09

0,14

0,06

0,028

0,10

0,22

0,10

0,15

-

0,061

0,10

0,007

0,23

0,12

0,18

0,13

0,062

0,06

2000

0,046

0,24

0,14

0,16

0,15

0,072

0,07

2001

-

0,14

0,11

0,20

-

0,096

0,11

2002

0,008

0,11

0,08

0,21

-

0,110

0,14

2003

0,034

0,13

0,09

0,22

0,08

0,029

0,17

* Tablo 4.1.’deki verilerden hesaplanm t r

Bir ülkenin kriz riskini belirleyen en önemli faktörlerden birisi
cari aç klar n GSMH’ya oran d r. Bu konuda 2000 y l nda çok ciddi
bir art ya anm t r. Genelde %1 civar nda olan bu aç k, 2000 y l nda
%5’e kadar yükselmi tir(Grafik 1). Dolay s yla bu art ciddi bir kriz
tehlikesi olu turmu tur. Nitekim 2001 y l Jubat ay nda ekonomide
ya anan kriz bu durumu do rulam t r.
Grafik 1: Cari Aç;k/GSMH Oran; (1996-2003)
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0
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Kriz sonras döviz kurlar ndaki h zl yükseli ler cari dengede
fazla verilmesine neden olmu fakat özellikle 2003 y l nda kurlar n
gerilemesiyle birlikte yeniden cari aç k GSMH’n n % 3,4’ü
seviyelerine yükselmi tir. Bu durum benzer bir kriz ya anmamas
noktas nda dikkat edilmesi gereken bir durum olarak kar m za
ç kmaktad r.
Ülkelerin finansal krize duyarl l klar n ölçen bir ba ka
gösterge de k sa vadeli borçlar n toplam borç stoku içindeki pay d r.
Bu anlamda k sa vadeli borçlar n toplam borç içindeki paylar nda kriz
öncesi dönem olan 2000 y l ndaki yükselme e ilimi dikkat
çekmektedir(Grafik 2). Böylece % 24’lere varan k sa vadeli borç
e ilimi sonuçta hem döviz piyasalar nda bask olu turmu hem de
spekülatif ataklara zemin haz rlayarak finansal krizin davetçisi
olmu tur.
Kriz sonras dönemde ise hazine faizlerinde görülen azalmaya
paralel olarak k sa vadeli borçlar n toplam borç stoku içerisindeki pay
da azalm t r. 2003 y l nda ise e ilim tersine dönmü fakat henüz kriz
tehlikesi olu turacak bir geli me ya anmam t r.
Grafik 2: K;sa Vadeli D;3 Borç Stoku/Toplam D;3 Borç
Stoku Oran; (1996-2003)
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Finansal kriz riskine kar önemli olan di er bir göstergede
ülkenin k sa vadeli borçlar n ödeyebilme potansiyelidir. Bu durum
k sa vadeli borçlar n GSMH’ya oran eklinde ifade edilir. Kriz öncesi
dönemde bu oran yükseli e iliminde olup 2000 y l sonunda %14’e
kadar yükselmi tir(Grafik 3). Ülkenin yüksek düzeylerdeki k sa vadeli
borçlar n n aniden hareketlilik kazanmas , mevcut üretim kapasitesi ile
Afyon Kocatepe Üniversitesi, . .B.F. Dergisi (C..V, S.2, 2003)
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kar lanamad ndan reel ekonomide de s k nt lar ya anm ve 2001
y l nda kriz patlak vermi tir.
Grafik 3: K;sa Vadeli D;3 Borç/GSMH Oran; (1996-2003)
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Kriz sonras dönemde ise toplam borç stoku içindeki k sa
vadeli borçlar n pay n n azalmas ve ayr ca krizin etkisiyle ekonomik
faaliyet hacminin daralmas neticesinde GSMH’n n dü mesi bu oran n
da dü mesine neden olmu tur. 2003 y l nda ise e ilim tersine dönmü
fakat henüz kriz öncesi dönemdeki oran n çok alt nda bir oran söz
konusu olup, kriz riski ta mamaktad r.
Finansal bir krizin en önemli savunma arac ülkedeki mevcut
döviz rezervlerinin yüksekli idir. Çünkü döviz üzerinden
olu turulacak ataklara kar mevcut rezervler kullan larak müdahale
imkan bulunmaktad r. Ancak döviz rezervlerini olu turan unsurlar da
bu konuda büyük önem ta maktad r. Çünkü s cak para tabir edilen
portföy yat r mlar n n i irdi i bir rezerv büyüklü ü, güvence
olmaktan öte bir risk faktörüdür.
Grafik 4: Döviz Rezervleri/GSMH Oran; (1996-2003)
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Türkiye’nin döviz rezervlerin GSMH’ya oranlar nda art
olmas na ra men mevcut döviz rezervleri içindeki k sa vadeli
sermayenin art tehlike olu turmu tur(Grafik 4 ve 5). Nitekim 2000
y l nda hem döviz rezervlerinin GSMH içindeki paylar azalm (%16)
hem de döviz rezervleri içindeki k sa vadeli sermayenin pay nda art
(%15) olmu tur. Bu durum ise kriz riskini daha da art rm ve 2001
y l nda krize neden olmu tur.
Grafik 5: K;sa Vadeli Sermaye Hareketleri/Döviz
Rezervleri Oran; (1996-2003)
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Kriz sonras dönemde ise döviz rezervlerindeki art e ilimi
devam etmi ve döviz rezervlerinin GSMH içerisindeki pay artm t r.
S cak para olarak adland r lan k sa vadeli sermayenin krizde ülkeyi
h zl bir ekilde terk etmesi ise döviz rezervleri içersindeki k sa vadeli
sermayenin pay n azaltm ve 2001-2002 y llar nda sermaye ç k
ya anm t r. 2003 y l nda ise ülkeye sermaye giri i yeniden ba lam
ancak henüz krizdeki seviyesinin çok alt nda bir oran (%8)
gerçekle mi tir.
Bankalar n takipteki alacaklar n n toplam krediler içindeki
pay ,
banka
sisteminin
güvenilirli i
aç s ndan
dikkatle
de erlendirilmesi gereken bir faktördür. 1996 y l nda takipteki
alacaklar n toplam krediler içindeki pay %3 civar nda iken 1998 Asya
krizi ile birlikte %6’ya yükselmi tir. 2000 y l nda ise bu oran daha da
artarak %7 olmu tur(Grafik 6). Kriz dönemlerinde bu oran n artmas
bankalar n güvenilirli i aç s ndan olumsuz bir gösterge olarak
de erlendirilmektedir.
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Grafik 6: Bankalar;n Takipteki Alacaklar;/Bankalar;n
Toplam Kredileri Oran; (1996-2003)
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Krizin etkisiyle birlikte bankac l k sisteminin kredi hacminin
daralmas ve sektörde kötü kredi olarak adland r lan geri dönmeyen
kredilerin oran n n yükselmesi bankalar n takipteki alacaklar n n
toplam krediler içindeki pay n n kriz sonras dönemde de artmas na
yol açm t r. 2003 y l nda ise gerek bankac l k sisteminin yeniden
yap land r lmas çabalar n n bir sonucu olarak gerekse piyasa faiz
oranlar n n dü meye ba lamas yla kredi hacmindeki olumlu geli meler
bu oran n dü mesine neden olmu tur. Dolay s yla bankac l k sistemi
güvenilirli ini yeniden kazanm ve sektörün yeni bir kriz ya ama
olas l zay flam t r
Grafik 7: Bankalar;n Toplam Öz kaynaklar;/Banka
Yükümlülükleri Oran; (1996-2003)
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Bankalar n kriz riskini art ran önemli unsurlardan bir di eri de
bankalar n sermaye yeterlilikleridir. Bankalar n öz kaynaklar n toplam
yükümlülüklerini
kar lama
oran
sermaye
yeterlili ini
göstermektedir. 1999 y l na kadar %10 seviyelerinde olan bu oran
1999 y l nda %6’ya ve 2000 y l nda %7’ye dü mü tür. Nitekim 2000
y l sonunda ba layan bankac l k krizi 2001 y l ba nda çok daha
büyük bir krizin ya anmas na neden olmu ve tüm finansal sektörü
etkilemi tir. Bankalar n sermaye yeterliliklerinin azalmas finansal
kriz riskini art rmakla birlikte bankac l k kesiminde ba layacak bir
dalgalanman n tüm sisteme k sa sürede yay laca
göz önüne
al nd nda bu oran daha da fazla önem kazanmaktad r.
Bütün bu göstergelerden Türkiye ekonomisinin incelenen
dönemde finansal kriz riskine en yak n oldu u y l n 2000 y l oldu u
anla lmaktad r. Nitekim 2000 y l n n sonlar nda ve 2001 y l
ba lang c nda ya anan finansal kriz bu de erlendirmemizi
desteklemektedir. 2003 y l sonu itibariyle ise kriz olas l na i aret
eden rasyolarda olumsuz birtak m geli meler olmas na ra men henüz
ciddi bir kriz tehlikesi bulunmamaktad r.
V. SONUÇ
Finansal krizleri önlemede kullan lan kriz rasyolar n n Türkiye
aç s ndan de erlendirildi i bu çal mada; uluslararas finansal
sistemde ya anan geli meler do rultusunda gerek ulusal gerekse
uluslararas piyasalarda kriz olgusunun ortaya ç k ve kriz sürecinin
özelliklerine genel bir bak aç s getirilmi ve ülkemizin son ya anan
kriz ortam na nas l geldi i rakamlarla ortaya konulmu ve kriz sonras
ya anan geli meler do rultusunda ülkenin krize olan mesafesi
belirlenmeye çal lm t r.
Finansal krizler özellikle uluslar aras sermayenin tercih etti i
Türkiye gibi geli mekte olan ülkelerde ola an bir olgu olarak
görülmü tür. Krizler esas itibariyle finansal kesimdeki s k nt lardan
kaynakland
için, krizin kayna n ve yay lma mekanizmas n da
yine bu kesimdeki dengesizlikler olu turmu tur. Özellikle döviz ve
hisse senedi piyasalar ndaki iddetli fiyat dalgalanmalar ve bankac l k
sektöründe geri dönmeyen kredilerin a r derecede artmas , krizlerin
olu mas nda etkili olmu tur.
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Ülkemizde son dönemde (1990 ve sonras ) daha s k aral klarla
görülmeye ba layan finansal krizlerin ekonomide yaratt sorunlar ve
yükledi i maliyetler nedeniyle, krizleri önceden tahmin edebilecek
kriz rasyolar n n kullan lmas gereklili i ortaya ç km t r. Bu nedenle
krizlerin etkiledi i makroekonomik de i kenlerin kriz kar s ndaki
davran lar ve e ilimleri incelenmi tir. Buna göre;
-1996-2003 y llar aras nda özellikle 2001 krizi öncesi
dönemde seçilen de i kenlerin göstermi olduklar e ilim ülkemizin
kriz ortam na nas l sürüklendi ini rakamlarla ortaya koymu tur. 2001
y l öncesinde artan cari i lemler aç
ile birlikte k sa vadeli
borçlanmadaki art
ve döviz rezervleri içindeki k sa vadeli
sermayenin h zl bir ekilde yükselmesi ve bunun yan s ra bankac l k
sisteminde geri dönmeyen kredi oran n n art ve bankalar n sermaye
yeterliliklerinin zay flamas krizin ortaya ç kmas nda etkili olmu tur.
- Kriz sonras dönemde ise al nan istikrar önlemleri ve
bankac l k sisteminde ba lat lan yeniden yap land rma çal malar
nedeniyle kriz rasyolar nda olumsuz bir geli me görülmemi tir. Ancak
2003 y l nda kurlardaki dü ü ünde etkisiyle özellikle cari i lemler
aç n n GSMH’ya oran ndaki art ve k sa vadeli borçlanma e ilimi
nedeniyle k sa vadeli sermaye giri i dikkat edilmesi gereken
göstergeler olarak kar m za ç kmaktad r.
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