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ABSTRACT  
Purpose- Trade goods have been used as exchange mediums since the first humans. A thousand years ago currency was invented, and it 
became the dominant exchange medium in today’s world. The history of money did not end with the invention of fiat currency, such as US 
Dollar or Euro. Cryptocurrency is the new development. It is not a trade good, nor a fiat money. “It is a new, experimental kind of money.” 
In this study our purpose is to analyze the factors influencing investors’ decision making on investment in cryptocurrencies by using 
conjoint analysis. Studies suggest that some attributes of cryptocurrencies affect decisions of investors. In this study, the attributes at 
different levels related to investors’ expectations on cryptocurrencies are examined. 
Methodology- In this study, conjoint analysis has been conducted. Conjoint method is a statistical analysis method and by using this 
method researchers determine the value of the attributes of a product or a feature for its consumers. Conjoint analysis is a method for 
analyzing preferences of customers; it is a useful tool for predicting and determining responses of customers to new product features and 
totally new products. In this case customers are investors and the new product is cryptocurrencies. Conjoint analysis has several types, 
choice based conjoint analysis is one of them and it is the preferred method for most of the researchers.  
Findings- Data collected for the study has been analyzed by using Marketing Engineering for Excel software. The findings of the study 
indicate that profitability, bookkeeping and security are the most important attributes which influence expectations of investors in 
cryptocurrencies. Five attributes with five levels each are chosen. It is predicted that these attributes are the most important indicators of 
investor behavior. According to research findings, most important attribute for investors is profitability. This study confirms that the 
majority of investors have high profit expectation from crypto currencies. But study results also include some unexpected findings. 
Anonymity is not one of the main concerns for investors and almost equal number of investors prefers very high and very low level of 
bookkeeping.  
Conclusion- The conjoint analysis gives a clear view on what investors expect from cryptocurrencies. The results show the attributes to 
improve when developing a cryptocurrency.  
 

Keywords: Bitcoin, cryptocurrency, investment, investor expectations, conjoint analysis. 
JEL Codes: G11, G19, G23 
 

 

1. INTRODUCTION  

In this study, the factors influencing investors’ decision-making process on cryptocurrencies are examined by using conjoint 
analysis. As it is seen in the related literature, studies suggest that some attributes of investments affect decisions of 
investors. Attributes and the levels of them are determined and data collected from samples by using conjoint cards. 
Findings of the study indicate that most important attributes for investors in their decision-making process are profitability, 
anonymity and convenience. 

Cryptocurrencies are digital financial assets which uses cryptography. These coins with real monetary value are traded in 
virtual environments. Bitcoin, the first crypto currency, has been traded in international markets since 2009. After Bitcoin, 
over 1,500 alternative crypto currencies have taken place in the market. These alternative currencies are also called 
altcoins. Mainstream altcoins are Ethereum, Litecoin etc. However, it is a niche market now and in the long run 
cryptocurrencies are considered to be a substitute for national currencies.  
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Blockchain technology has been used in creating cryptocurrencies. Simply blockchain technology is a record list. These 
records are named as blocks and these blocks are interlinked one by one by using cryptographic methods. Both bitcoin and 
altcoins use blockchain technology in their design. 

In this research it is examined cryptocurrencies to determine their attributes which has an effect on investor decision 
making process. Five factors chosen for this study are profitability, convenience, anonymity, security and bookkeeping. For 
each of these attributes, attribute levels have been determined. By using conjoint analysis, these attributes and their levels 
have been analyzed. 

2. LITERATURE REVIEW 

2.1. Defining Cryptocurrencies 

Trade goods have been used as exchange mediums since the first humans. A thousand years ago currency was invented, 
and it became the dominant exchange medium in today’s world. The history of money did not end with the invention of fiat 
currency, such as US Dollar or Euro. Cryptocurrency is the new development. It is not a trade good, nor a fiat money. “It is a 
new, experimental kind of money.” (Dourado & Brito, 2014). 

A cryptocurrency is considered as an asset which digitally uses strong cryptography. It is constructed to function as a 
medium of exchange. Its creation is controlled by the network in which it operates, to secure the transactional flow, as well 
as to control the creation of additional units of the currency. (Chohan, 2017, Wikipedia, 2018). Cryptocurrencies, like Bitcoin 
and the other similar altcoins, use blockchain protocols. Blockchain platform provides a mechanism for a distributed 
network consisted of computational nodes to periodically agree on a set of new transactions and the interest for the 
protocol signifies its attributes like security, anonymity and data integrity. (Yli-Huumo, Ko, Choi, Park, & Smolander, 2016). 

Cryptocurrencies have a complex nature. They have many attributes to discover. The complex structure of cryptocurrencies 
has not been fully investigated yet (Phillip, Chan, & Peiris, 2018). Decentralization is one of the key features of 
cryptocurrencies. The birth of Bitcoin not only led to a new digitalization movement in the payments sector, but also a new 
type of innovative technology based on decentralized digital currencies (Glaser & Bezzenberger, 2015). One other key 
feature of cryptocurrencies is immutability. Immutability (Puthal, Malik, Mohanty, Kougianos, & Das, 2018) means that 
transactions are immutable (unchangeable) and public. Trustless is one other key factor and it symbolizes that none of the 
players in the blockchain must trust anyone or any authority in order for the network to function. 

2.2. Types of Cryptocurrencies 

Bitcoin was launched in 2009 and has been the market leader since. It is a  purely peer-to-peer version of electronic cash 
which would allow online payments to be sent directly from one party to another without going through a financial 
institution (Nakamoto, 2008). It is considered as the first cryptocurrency which uses the blockchain technology. After 
bitcoin, many types of altcoins and crypto-tokens were created. Some of them survived to date.  

Bitcoin runs on a decentralized open-source network. Attributes of the network seem disruptive, yet these attributes are 
the cause of its popularity (Sompolinsky & Zohar, 2013). Bitcoin is considered to be the most successful cryptographic 
currency in history. Total value of existing bitcoins reached billions of dollars within two years of its launch in 2009 despite 
all of its faults in its system design (Bonneau et al., 2015). 

After Bitcoin’s launch in 2009, many alternative types of cryptocurrencies aka altcoins have emerged in the market. With all 
these types of altcoins claiming to offer many different and distinctive features to investors, it is becoming increasingly hard 
for investors to assess the potential of each altcoin (Ong, Lee, Li, & Chuen, 2015). The word altcoin refers all 
cryptocurrencies other than bitcoin. And the term altcoin stands for alternative coin or alternative to bitcoin. Bitcoin is the 
market leader because it is the first one to be widely traded not because it emerged after competing with others. With so 
many cryptocurrencies in the market, some of them are catching up the popularity of bitcoin (Iwamura, Kitamura, & 
Matsumoto, 2014).  

The cryptocurrency market showed a steady growth and was over $100 billion market capitalization by June 2017. This 
marks an increasing importance of cryptocurrencies to the financial world. Bitcoin and altcoins compete to increase their 
market share. Between March 2013 and December 2014, the market value of Bitcoin increased four times and altcoins 
twelve times. Meanwhile, Bitcoin's market share reduced from 95% to 84% (White, 2015). Current market share of Bitcoin 
is about 47.6 % and descending. This means that the total market share of altcoins is more than 50 % in 2018. Since the 
market of altcoins is increasing rapidly, it is possible to say that in the near future Bitcoin will not dominate the whole 
cryptocurrency market.  

Some mainstream altcoins are described as follows: 
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 Ethereum: Ethereum is the second most popular platform among cryptocurrencies. It is created by Joseph Lubin. 
Its strength comes from the fact that it is possible to write application programs which runs on the Ether network. 
Therefore, the possibility of using the platform to program for all the needs is infinite. According to hacked.com 
(2018) Ethereum may lead the cryptocurrency market and get more market share than Bitcoin in near future. 
With its 21 billion $ market cap Ethereum is the 2nd largest coin in the market.  

 Ripple: Ripple can be considered as a cryptocurrency and a digital payment system. It is introduced in 2012 by 
Chris Larsen, a technology entrepreneur. XRP, Ripple’s currency component, has mathematical modeling very 
much like Bitcoin. With its more than 21 billion $ market cap, XRP is now 3rd largest coin in the market. 

 Bitcoin Cash: Bitcoin Cash, as a sub-currency of bitcoin has more than 10 billion $ market cap and is in the 4th 
place in the market. 

 Stellar: Stellar defines itself as a platform that connects banks, payments systems, and people (Stellar.org, 2018). 
Stellar is a crypto currency based on the protocol of Ripple. Other than Ripple, Stellar’s goal is being in developing 
markets and other well-shaped financial structures (Stellar News, 2018). With its more than 5 billion $ market 
cap, Stellar is now 5rd largest coin in the market. 

 EOS: EOS is a blockchain platform for the development of decentralized applications, like Ethereum in function 
(What is EOS, 2018). With its more than 5.1 billion $ market cap, EOS is now 6th largest coin in the market. 

 Litecoin: Litecoin seems to be one of the leading competitors of Bitcoin. A lot of computer power is required for 
Bitcoin mining. On the other hand, Litecoin can be etched with a normal desktop computer. With its more than 3 
billion $ market cap, Litecoin is now 7th largest coin in the market. 

 Mintchip: MintChip is the Canada’s cryptocurrency and is created by a government agency. It is supported by 
Canadian dollars. This situation is highly unusual for a cryptocurrency. Cryptocurrencies are decentralized digital 
currencies, i.e. they are not backed nor regulated by any authority. 

Most studies are focused on Bitcoin and a few others. The system as a whole has not been comprehensively analyzed 
(Elbahrawy, Alessandretti, Kandler, Pastor-Satorras, & Baronchelli, 2017). For most types of cryptocurrencies there are no 
studies in literature. Some preliminary studies covers Ethereum (Atzei, Bartoletti, & Cimoli, 2017; Aung & Tantidham, 2018; 
Buterin, 2014; Corbet, Lucey, & Yarovaya, 2018; Iansiti et al., 2017; Pustišek & Kos, 2018; Wood, 2014) and a few studies on 
Ripple (Leising & Robinson, 2018; Schwartz, Youngs, & Britto, 2014). These studies are mostly focusing on the 
cryptocurrencies’ technical structure. 

2.3. Investing in Cryptocurrencies 

Investors’ attention is shifting towards cryptocurrencies and many investors started to include such currencies in their 
portfolios. As a result, cryptocurrencies are the new investment instruments (Lee, Guo, & Wang, 2018). They are virtual 
alternative assets for investors’ portfolio which are not regulated by authorities  (Jiang & Liang, 2016). Not being regulated 
by authorities sometimes mean that these investment alternatives are less vulnerable against financial crises. 

Despite their increased popularity, many features and theoretical foundations of cryptocurrencies are not comprehensively 
understood by the investors (Chohan, 2017). Therefore, many investors shy away even though there is an appetite for 
cryptocurrency investment. Investments in this area are expected to grow as common knowledge increases in such coins. 
People’s interest in them increases day by day. Many people want to become a cryptocurrency investor. These investors 
can be categorized into two main categories: miners and traders.  

 Miners run algorithms using computers and sometimes use specialized devices to find a coin. Once a legitimate 
coin is found, it is recorded into the blockchain ledger. The miner is the first owner of the coin. In some networks, 
a fee is paid to the miner when a transaction is made using the coin. 
 

 Traders purchase existing coins. They keep these coins for investment purposes or use them to buy and sell goods 
and services. Usually, traders use online wallets or exchanges to perform such activities. 

3. DATA AND METHODOLOGY  

This study is constructed based on the preliminary study of Komşuoğlu Yılmaz and Boydaş Hazar (2018) which is presented 
in the proceedings book of Istanbul Finance Congress, 2018. In this study, conjoint analysis has been conducted. Conjoint 
method is a statistical analysis method and by using this method researchers determine the value of the attributes of a 
product or a feature for its consumers. Conjoint analysis is a method for analyzing preferences of customers; it is a useful 
tool for predicting and determining responses of customers to new product features and totally new products.  

In conjoint analysis, main principles are (1) segmenting an asset into its attributes and (2) choosing preference levels for 
each of these attributes of the chosen asset. In this study five attributes have been determined. These attributes are 
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profitability, convenience, anonymity, security and bookkeeping. After determining attributes, possible levels of each 
attributes have been determined. 

These attributes and their levels determined for the study can be seen in Table 1 below: 

Table 1: Attributes and Levels 

Attributes Levels 

Profitability Very high High Moderate Low Break-even 

Convenience Very easy Easy Moderate Difficult Very difficult 

Anonymity Anonymity Pseudonymity 
with difficulty 

Pseudonymity Linkability with 
difficulty 

Linkability 

Security Impossible High Moderate Low Easy 

Bookkeeping All clear Manageable Some confusion Inadequate standards Inapplicable 

Profitability 

In this study attribute “profitability” is related to how much the investor wants to gain on the investment.  The amount that 
the investor profits, is the difference between the current market price and the investor’s purchase price of the 
cryptocurrency. The gap between the market and the purchase price determines the level of profitability. If this gap is 
larger, the profitability is higher. 

The explanation on attribute “profitability” and its related levels can be seen in Table 2 below: 

Table 2: Definition of Attribute “Profitability” and its Levels 

Attribute Levels 

Profitability Very High:  
The investor 
wants returns 
very high 
compared to 
other investment 
opportunities at 
all times. Even a 
slight drop in 
earnings will not 
be tolerated. 
 

High:  
The investor 
expects high 
returns compared 
to other 
investment 
possibilities but 
accepts some 
losses as long as 
the value of the 
cryptocurrency 
recovers quickly. 
 

Moderate:  
The investor expects slightly 
high returns compared to 
other investment 
possibilities over a period of 
time. The value of the 
cryptocurrency is expected 
to decline at certain times, 
but it is expected to recover 
over some time. 

Low: 
The earnings 
do not have 
to beat 
alternative 
investments 
as long as 
there is some 
gain. 
 

Break-Even: 
The investor 
does not 
initially 
require high 
earnings. He 
would be 
satisfied as 
long as he 
does not lose 
money. 
 

Convenience  

In this study attribute convenience is related to how easy it is to exchange fiat currency to coins, and vice versa. Fiat 
currency is money which is backed by a legal government. US Dollars, Euros are fiat currency examples. Investors have to 
exchange their fiat money to purchase cryptocurrencies. If they want to get out of the cryptocurrency market, they have to 
sell their coins for fiat money. If investors frequently need to exchange fiat currency and coins, they need to conveniently 
find exchanges which would carry this transaction. 

The explanation on attribute “convenience” and its related levels can be seen in Table 3 below: 

Table 3: Definition of Attribute “Convenience” and its Levels 

Attribute Levels 

Convenience Very easy:  
The investor is 
able to reach 
online exchange 
services and 
confidently trade 
his fiat currency 
for digital money. 

Easy:  
It is 
relatively 
easy for 
the 
investor to 
do this 
exchange. 
 

Moderate: 
Online exchanges are not 
readily available to the 
investor due to trust 
issues and/or difficulties 
in depositing his fiat 
money to the exchange’s 
account. 

Difficult:  
The investor 
finds it difficult to 
deposit fiat 
money to the 
exchange’s 
account. 

Very difficult:  
The investor 
finds it very 
difficult to open 
an account with 
an exchange. 
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Anonymity 

In this study attribute “anonymity” is related to how much the investor wants to keep his cryptocurrency transactions 
private. Anonymity refers to the concept of unlinkability (Pfitzman and Hansen, 2005) of coins to transactions and to real 
world identities. If the investor’s public key is linked to transactions with which he signs those transactions but not to his 
real-world name, it is called pseudonymity. If the investor wants to keep his real-world name and his transactions with his 
coins secret, then it is safe to say that anonymity is important to him. If the investor does not object to the fact that public 
may relate the coins to the transactions as long as his real name is not revealed, he is satisfied with pseudonymity. If privacy 
is not important for the investor, he would be indifferent to linkability of his coins to both the related transactions and to 
his real-world name. 

The explanation on attribute “anonymity” and its related levels can be seen in Table 4 below: 

Table 4: Definition of Attribute “Anonymity” and its Levels 

Attribute Levels 

Anonymity Anonymity:  
Privacy is very 
important for the 
investor, so that he 
requires full 
anonymity. The 
cryptocurrencies 
that he owns 
should not be 
linked to their 
transaction history 
or to his real 
identity. 

Pseudonymity with 
difficulty:  
Privacy is important for 
the investor. He does 
not want to share the 
transaction history of 
his cryptocurrencies 
with public. However, 
he would not mind if 
regulatory bodies relate 
his public key to 
transactions using high 
technology.  

Pseudonymity:  
The investor 
does not mind 
if the 
transaction 
history of his 
coins is a 
public 
knowledge as 
long as his 
real-world 
identity is not 
revealed. 

Linkability with 
difficulty:  
The investor is 
indifferent that 
the transaction 
history may be 
linked to his real 
identity by those 
who have the 
technology, such 
as regulatory 
bodies of the 
state. 

Linkability:  
Privacy is not 
important for the 
investor. He is 
indifferent to 
linkability of his 
coins both to the 
related 
transactions and 
to his real-world 
name. 

Security 

Cryptocurrencies are created, used and stored in the virtual world. The major problem of assets of the virtual world is that 
the network may be hacked, and the coins may be stolen. If the investor has confidence that the network cannot be 
hacked, and his coins are safe, he would be eager to invest in cryptocurrencies. However, the question is if he feels that the 
network is prone to hacking and his coins may be lost in the process, will he still be willing to invest in cryptocurrencies. 

The explanation on attribute “security” and its related levels can be seen in Table 5 below: 

Table 5: Definition of Attribute “Security” and its Levels 

Attribute Levels 

Security Impossible:  
The investor is 
confident that 
the network 
and its 
protocols 
cannot be 
breached, and 
his coins 
cannot be 
stolen. 
 

High: 
The investor is 
confident of the 
network 
security; 
however, he 
accepts that 
some risks exist 
related to the 
online 
exchanges. 

Moderate:  
The investor 
accepts the security 
problems of the 
cyber-world. 
However, he thinks 
he can overcome 
this problem by 
being careful in 
choosing the 
services he uses. 

Low:  
This attribute is related 
to the investor’s 
perception of the 
difficulty that his coins 
might be stolen. Since 
the digital money is 
merely an address in the 
cyber-world, it is 
possible to hack or steal 
it electronically. 

Easy:  
The investor 
accepts the 
possibility of his 
coins to be stolen 
in the cyber-world. 

Bookkeeping 

Attribute “bookkeeping” is related to the ambiguity in accounting treatments of cryptocurrencies. Cryptocurrencies are a 
new asset class. There is currently no consensus on accounting standards and taxation regulations. Recording transactions 
related to digital money is especially important for institutional investors. When a company converts its fiat money to 
digital money for investment purposes, it has to record this transaction and pay taxes if the cryptocurrency appreciates.  

The explanation on attribute “bookkeeping” and its related levels can be seen in Table 6 below: 
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Table 6: Definition of Attribute “Bookkeeping” and its Levels 

Attribute Levels 

Bookkeeping All clear: 
 The investor has 
knowledge on how 
to record 
transactions related 
to cryptocurrencies. 
He finds all 
regulations related 
to bookkeeping and 
taxation are clearly 
defined. 

Manageable:  
The investor 
is clear which 
accounting 
standard 
applies. 
 

Some confusion:  
The investor is not 
clear about all the 
standards and 
regulations related to 
accounting, however, 
he finds such issues 
manageable and has 
a plausible 
bookkeeping system. 

Inadequate 
standards:  
The investor is 
not clear which 
accounting 
standard 
applies. He 
thinks his 
bookkeeping is 
inadequate and 
troublesome. 

Inapplicable:  
The investor feels 
that laws and 
regulations 
governing 
cryptocurrency 
bookkeeping is so 
unclear and 
confusing that his 
bookkeeping system 
will not satisfy any 
audit. 

4. FINDINGS AND DISCUSSIONS 

In this research, 25 conjoint cards (bundles) have been created by using orthogonal design and distributed to the 
participants who have been selected by using convenience sampling method. Because of the nature of the population 
(people with necessary level of information on cryptocurrencies), sampling size in our study is limited to 101 participants.  

Bundles are listed below in Table 8: 

Table 8: Conjoint Analysis Bundles  

ATTRIBUTES/ 
BUNDLES 

BUNDLE 1 BUNDLE 2 BUNDLE 3 BUNDLE 4 BUNDLE 5 

Profitability Very High Very High Very High Very High Very High 

Convenience Very Easy Easy Moderate Difficult Very Difficult 

Anonimity Anonimity 
Pseudonymity with 

difficulty 
Pseudonymity 

Linkability with 
difficulty 

Linkability 

Security Impossible Moderate Easy High Low 

Bookkeeping All Clear 
Inadequate 
standards 

Manageable Inapplicable Some Confusion 

ATTRIBUTES/ 
BUNDLES 

BUNDLE 6 BUNDLE 7 BUNDLE 8 BUNDLE 9 BUNDLE 10 

Profitability High High High High High 

Convenience Very Easy Easy Moderate Difficult Very Difficult 

Anonimity 
Pseudonymity with 

difficulty 
Pseudonymity 

Linkability with 
difficulty 

Linkability Anonimity 

Security High Low Impossible Moderate Easy 

Bookkeeping Manageable Inapplicable Some Confusion All Clear 
Inadequate 
standards 

ATTRIBUTES/ 
BUNDLES 

BUNDLE 11 BUNDLE 12 BUNDLE 13 BUNDLE 14 BUNDLE 15 

Profitability Moderate Moderate Moderate Moderate Moderate 

Convenience Very Easy Easy Moderate Difficult Very Difficult 

Anonimity Pseudonymity 
Linkability with 

difficulty 
Linkability Anonimity 

Pseudonymity with 
difficulty 

Security Moderate Easy High Low Impossible 

Bookkeeping Some Confusion All Clear 
Inadequate 
standards 

Manageable Inapplicable 

ATTRIBUTES/ 
BUNDLES 

BUNDLE 16 BUNDLE 17 BUNDLE 18 BUNDLE 19 BUNDLE 20 

Profitability Low Low Low Low Low 

Convenience Very Easy Easy Moderate Difficult Very Difficult 

Anonimity 
Linkability with 

difficulty 
Linkability Anonimity 

Pseudonymity with 
difficulty 

Pseudonymity 

Security Low Impossible Moderate Easy High 

Bookkeeping 
Inadequate 
standards 

Manageable Inapplicable Some Confusion All Clear 

ATTRIBUTES/ BUNDLE 21 BUNDLE 22 BUNDLE 23 BUNDLE 24 BUNDLE 25 
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BUNDLES 

Profitability Break-Even Break-Even Break-Even Break-Even Break-Even 

Convenience Very Easy Easy Moderate Difficult Very Difficult 

Anonimity Linkability Anonimity 
Pseudonymity with 

difficulty 
Pseudonymity 

Linkability with 
difficulty 

Security Easy High Low Impossible Moderate 

Bookkeeping Inapplicable Some Confusion All Clear 
Inadequate 
standards 

Manageable 

On the other side of the bundles, there was a five-question demographic survey which includes questions on age, gender, 
income, marital status and education.  

Demographic distribution of the participants can be seen in Table 7 below: 

Table 7: Demographic Distribution of the Participants 

Demographic 
Variable 

Choices Frequency Percentage 

Gender Male 74 73.3 

Female 27 26.7 

Age 18-24 60 59.4 

25-34 36 35.6 

35-44 4 4 

45-54 1 1 

Education Bachelors 50 49.5 

Masters 49 48.5 

PhD 2 2 

Income 0-1500 TL 20 19.80 

1500-4000 TL 65 64.3 

4000-8000 TL 10 9.9 

8000+ TL 6 5.9 

Marital Status Single 71 70.3 

Married 22 21.8 

Not Specified 8 9 

Participants were asked to rank the 25 cards from the best to the worst. Data collected by ranking bundles have been 
transformed to preference points between 100 (most preferable) to 0 (least preferable) and analyzed by using Marketing 
Engineering for Excel software. Marketing Engineering for Excel is software especially designed to analyze marketing 
research problems.  

As a first step, respondents’ preference partworths have been created by using the software. In partworths table, as a 
convention, the least preferred level of each attribute gets set to 0 for all respondents and the sum of the most preferred 
levels of all attributes is equal to 100. The importance of an attribute equals the value of the most preferred level for that 
attribute (Conjoint Tutorial, 2018)  

In conjoint analysis, respondents’ preference partworths table provides a combined review of all respondents, attributes, 
levels and their values for respondents. Results obtained at this stage indicate that the most important attribute for most of 
the respondents is profitability and for 61% of them, the most important factor to consider when they make cryptocurrency 
choice is very high and high level of profitability. Second and third important attributes are bookkeeping and security. Least 
important attributes are convenience and anonymity. 

After creating respondents’ preference partworths, to be able to conduct further analysis, current situation in the market is 

simulated by creating two current product options. Since there are many types of altcoins in the market it has been created 

only one profile for all of them under the name of Altcoin. These current situations are simulated by researchers 

considering real attributes of bitcoin and altcoins. 

These profiles can be seen in Table 9 below: 

 

 

 

 



Journal of Economics, Finance and Accounting – JEFA (2018), Vol.5(4),p.321-330                                                    Yilmaz, Hazar 

_________________________________________________________________________________________________ 

 DOI: 10.17261/Pressacademia.2018.999                                          328 

 

Table 9: Profiles in Current Situation  

Attributes / Existing Product Profiles Bitcoin Altcoins 

Profitability Low Moderate 

Convenience Difficult Moderate 

Anonymity Pseudonymity with difficulty Pseudonymity with difficulty 

Security Low Low 

Bookkeeping Inadequate standards Inapplicable 

And as new product profiles, two options have been created: Best product and Worst Product. For both of them, least 
preferable levels of attributes have been chosen.  

In table 10, these options can be seen: 

Table 10: Profiles with Best and Worst Options 

Attributes / Existing Product Profiles Best Option Worst Option 

Profitability Very High Break-Even 

Convenience Very Easy Very Difficult 

Anonymity Anonymity Linkability 

Security Impossible Easy 

Bookkeeping All Clear Inapplicable 

The most prominent cryptocurrency option in the market is Bitcoin with its 48% market share. The total market share of 
other more than 20001 different altcoins are 52%. Research results indicate that product “best option” may have 60% of 
market share and may create a cannibalization effect especially on Bitcoin. This result suggests that a defective crypto-
currency alternative can have a cannibalization effect on bitcoin.  

Market share simulation made by Marketing Engineering software for “Best Option” can be seen in Figure 1 below: 

Figure 1: Market Share Simulation for New Product Profile “Best Option” 

 

                                                           
1 There are 2075 altcoin types in the market at 29 November 2018 listed on coinmarketmap.com 

Bitcoin; 13%

Altcoins; 27%
New Product 
Profile; 60%

Bitcoin

Altcoins

New Product Profile
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In the worst-case scenario a new cryptocurrency type with all worst levels is introduced in the market. The results of the 
market prediction with this alternative is dramatically different. New product profile market share decreased to 12 percent.  

5. CONCLUSION 

Academic researchers and industrial practitioners widely supported almost for 50 years, and this shows the potential of the 
conjoint method in providing a useful way to represent consumer preferences and the ability to predict the behavior of the 
consumer towards new stimuli (Green & Srinivasan, 1978). In the literature many studies have examined factors affecting 
investor decisions with a consumer behavior perspective. 

Today, the importance of crypto currencies is increasing day by day and new currencies take their place in the market. 
Bitcoin, a long-standing crypto currency player, faces competitors who are more powerful than bitcoin. In this study, the 
attributes of the new currencies have been prioritized in order to obtain a competitive advantage in the crypto-currency 
market. 

Investor behavior varies according to the characteristics of investment instruments. In this study, investor behavior in 
purchasing cryptocurrencies is set forth using conjoint analysis technique. Five attributes with five levels each are chosen. It 
is predicted that these attributes are the most important indicators of investor behavior. The importance of this study is the 
first study using conjoint analysis to determine the most important factors and their levels influencing cryptocurrency 
investment decisions. 

Not surprisingly, most important attribute for most of the investors or future investors is “Profitability”. This study confirms 
that the majority of investors have high profit expectation from crypto currencies. But study results also include some 
unexpected findings. Anonymity is not one of the main concerns for investors and almost equal number of investors prefers 
very high and very low level of bookkeeping.  

The main limitation of this study is the hypothetical bundles which cannot be found in the real time situations. 
Cryptocurrency developers should make an effort in developing coins which have features that are preferred by investors. 
In future studies, hypothetical bundles can be tested in market share simulations by using conjoint analysis.  
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ABSTRACT  
Purpose - The purpose of this paper is to assess the effects of foreign direct investment and portfolio investment on economic growth in 
selected developing countries. The effect of 2008 global financial crisis on economic growth in developing countries and persistence of 
economic growth are also investigated. 
Methodology - The effects of foreign direct investment and portfolio investment on economic growth in selected developing countries are 
evaluated by static and dynamic panel data analyses. 
Findings - According to the results of static and dynamic panel data analyses, foreign direct investment is positively associated with 
economic growth. The effect of portfolio investment on economic growth is statistically insignificant. The other variables that affect 
economic growth are foreign exchange rate and unemployment. Economic growth is persistent according to dynamic models. 
Conclusion - Foreign direct investment stimulates economic growth in developing countries. This result supports the incentive policies of 
developing countries to increase foreign direct investment.  Portfolio investment is not associated with economic growth. In addition, 2008 
global financial crisis has negative effect on economic growth in developing countries.  
 

Keywords: Developing countries, economic growth, foreign direct investment, portfolio investment 
JEL Codes: C33, F21, F43 
 

 

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE PORTFÖY YATIRIMLARI EKONOMİK BÜYÜMEYİ TEŞVİK EDER 
Mİ? GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDEN KANITLAR  
 

 

ÖZET 
Amaç – Çalışmanın amacı, doğrudan yabancı yatırımların ve portföy yatırımlarının seçilmiş gelişmekte olan ülkelerin ekonomik büyümesine 
etkilerini değerlendirmektir. 2008 küresel finansal krizin gelişmekte olan ülkelerin ekonomik büyümelerine etkisi ve ekonomik büyümenin 
sürekliliği de araştırılmıştır. 
Yöntem – Doğrudan yabancı yatırımların ve portföy yatırımlarının gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik büyümesine etkileri statik ve 
dinamik panel veri analizleri ile incelenmiştir.  
Bulgular- Uygulanan statik ve dinamik panel veri modellerine göre doğrudan yabancı yatırımlar ile ekonomik büyüme arasında anlamlı ve 
pozitif yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Portföy yatırımların ekonomik büyümeye etkisi istatistiki olarak anlamlı değildir. Ekonomik büyümeyi 
etkileyen diğer değişkenler döviz kuru ve işsizliktir. Dinamik model sonuçlarına göre ekonomik büyüme süreklilik göstermektedir. 
Sonuç- Doğrudan yabancı yatırımlar gelişmekte olan ülkelerde ekonomik büyümeyi arttırmaktadır. Bu sonuç gelişmekte olan ülkelerin 
doğrudan yabancı yatırımları arttırmak ve teşvik etmek amaçlı politikalarını desteklemektedir. Gelişmekte olan ülkelere yönelen portföy 
yatırımlarının ise ekonomik büyümeyle ilişkisi bulunmamıştır. Ayrıca, 2008 küresel finansal krizin gelişmekte olan ülkelerin ekonomik 
büyümesini negatif olarak etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. 
 

Anahtar Kelimeler: Gelişmekte olan ülkeler, ekonomik büyüme, doğrudan yabancı yatırımlar, portföy yatırımları.  
JEL Kodları: C33, F21, F43 
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1. GİRİŞ 

Gelişmekte olan ülkelerin serbest piyasa ekonomisine geçişleri ve dışa açılmaları ile birlikte, yabancı sermaye girişleri 
özellikle 1990’lı yıllardan itibaren hızla artmıştır. Gelişmekte olan ülkelere giren yabancı sermaye hareketlerinin ekonomik 
büyüme üzerindeki etkisi birçok çalışmaya konu olmuştur. Birbirleriyle karşılaştırıldığında, genel olarak doğrudan yabancı 
sermaye yatırımları portföy yatırımlarına göre daha yararlı görülmektedir. Endojen büyüme teorisine göre, doğrudan 
yabancı yatırımlar beşeri sermaye ve teknoloji transferinin önemli bir kaynağı olarak görülmektedir. Doğrudan yabancı 
yatırımlar, ev sahibi ülkede istihdam olanaklarını arttırmakta, uluslararası piyasada network sağlamakta, yönetim ve 
uygulama becerisi ve teknoloji transferlerini beraberinde getirmektedir. Bu olumlu etkilerinden dolayı özellikle gelişmekte 
olan ülkeler yabancı doğrudan yatırımları çeşitli teşviklerle arttırmaya çalışmaktadırlar.  

Yabancı doğrudan yatırımların aksine portföy yatımları kısa dönemlidir. Portföy yatırımları ev sahibi ülke ekonomisinin 
yatırımlar için gerekli finansman ihtiyacına ulaşmasını olanak tanımaktadır. Yurtiçi tasarruf açığı kısa vadeli sermaye 
hareketleri ile sağlanmaktadır. Ayrıca parasal genişleme sağladığından tüketimi ve ekonomiyi de canlandırma potansiyeline 
sahiptir. Ancak portföy yatırımlarının anlık giriş ve çıkışlar yapması, oynaklığın yüksek olması ve özellikle anlık çıkışlarda 
döviz krizi ve finansal krizlere neden olma potansiyelinden dolayı da ekonomik büyümeyi olumsuz yönde etkilemesi söz 
konusudur.  

Bu çalışmada, 2008 küresel finansal kriz sonrası yaşanan likidite bolluğu ve gelişmekte olan ülkelerdeki sermaye girişlerinin 
hızla artması nedeniyle yabancı sermaye hareketleri ve ekonomik büyüme ilişkisinin 2008 krizi ve sonrası dönemi kapsayan 
verilerle araştırılması amaçlamıştır. Çalışmada seçilmiş 52 gelişmekte olan ülkenin verileri kullanılarak panel veri analizi 
yöntemi ile doğrudan yabancı sermaye ve portföy yatırımlarının ekonomik büyüme üzerindeki ilişkisi incelenmiştir. Çalışma 
dört ana bölümden oluşmaktadır. Doğrudan yabancı sermaye ve portföy yatırımlarının ekonomik büyüme üzerindeki 
etkilerini araştıran literatür incelemesinin ardından çalışmada kullanılan veri ve yöntem anlatılmıştır. Dördüncü bölümde 
kurulan modellerin tahmin sonuçlarına yer verilmiştir. Son bölümde çalışmanın sonucu değerlendirilmiştir. 

2. LİTERATÜR İNCELEMESİ 

Doğrudan yabancı sermayenin ekonomik büyümeyi ne yönde etkilediğini araştıran çalışmalarda, doğrudan yabancı 
yatırımların istihdam yarattığını, yönetim becerisi ve teknoloji transferi sağladığını, dışsallıklar ve yayılma etkisi yoluyla 
ekonomik büyümeyi arttırdığını savunan teorik görüşleri destekleyen sonuçlar olduğu gibi doğrudan yabancı sermayenin 
ekonomik büyüme üzerinde etkisinin olmadığını gösteren sonuçlar da bulunmaktadır. 

Doğrudan yabancı sermayenin ekonomik büyümeye katkı sağladığı sonucuna ulaşan birçok çalışma bulunmaktadır. 
Borensztein vd (1998) gelişmekte olan 69 ülkenin 1970 ve 1989 yılları arasındaki verileriyle yaptığı çalışmada doğrudan 
yabancı sermayenin ekonomik büyüme üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Çalışma sonucuna göre doğrudan yabancı 
yatırımlar teknoloji transferinin önemli bir aracıdır ve yerli yatırımlardan daha fazla büyümeyi desteklemektedir. Bununla 
beraber, doğrudan yabancı yatırımların verimliliğinin ev sahibi ülkenin belirli bir seviyede beşeri sermaye stokuna sahip 
olmasına dayandığını belirtmektedirler.  

Makki ve Somwaru (2004) içsel büyüme teorisine dayanan bir modelle doğrudan yabancı yatırımların ve ticaretin ekonomik 
büyüme üzerindeki etkisini incelemiştir. Ayrıca doğrudan yabancı yatırımların ticaret, insan sermayesi ve yurtiçi yatırımlarla 
etkileşimini araştırmıştır. 66 gelişmekte olan ülkenin 1971 ve 2000 yılları arasındaki verilerinden faydalanarak yaptığı 
çalışmada doğrudan yabancı yatırımların ve ticaretin gelişmekte olan ülkelerde ekonomik büyümeyi arttırdığı sonucuna 
ulaşmışlardır. Bununla beraber, doğrudan yabancı yatırımlar ile ticaret arasında güçlü olumlu yönde bir etkileşim olduğunu 
da belirtmektedirler. Tiwari ve Mutascu  (2011) da 23 Asya ülkesinin 1986 ve 2008 yılları arasındaki verilerini kullanarak 
yaptıkları çalışmada doğrudan yabancı yatırımların ve ihracatın ekonomik büyümeyi arttırdığını bulmuşlardır. 

Nair-Reichert ve Weinhold (2001) gelişmekte olan 24 ülkenin 1971 ve 1995 arasındaki verilerini incelemiştir. Çalışmada 
ekonomik büyümenin doğrudan yabancı sermaye ile ilişkili olduğunu ancak ülkeler arasında heterojenlik olduğunu 
bulmuşlardır. Choe (2003) 80 ülkenin 1971 ve 1995 yılları arasındaki verileri ile ekonomik büyüme ve doğrudan yabancı 
yatırımlar arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Çalışmada doğrudan yabancı yatırımlar ve ekonomik büyüme arasında pozitif ilişki 
bulunmuştur. De Mello (1999), doğrudan yabancı sermayenin ev sahibi ülkede sermaye birikimi, üretim ve faktör 
verimliliğine etkisini incelemiştir. 1970 ve 1990 aralığında 32 ülke verisiyle yaptığı çalışmada uzun dönemde doğrudan 
yabancı sermayenin teknolojik iyileşme ve yayılma etkisi yoluyla ekonomik büyümeyi arttırdığını bulmuştur. 

Doğrudan yabancı sermayenin teknoloji transferi ve yayılma etkisi yoluyla ekonomik büyümeye katkı sağlamasında ev sahibi 
ülkenin ekonomik ortamının da etkili olduğu savunulmaktadır. Doğrudan yabancı yatırımın ev sahibi ülkeye fayda sağlaması 
için ülkenin belirli bir finansal gelişmişliğe ulaşmış olması gerektiğini ortaya koyan çalışmalar bulunmaktadır. Alfaro vd. 
(2004) doğrudan yabancı sermayenin ekonomik büyümeye etkisini inceledikleri çalışmada, 41 gelişmiş ülke ve 49 gelişmekte 
olan ülkenin 1981 ve 1997 yılları arasındaki verilerini kullanmışlardır. Çalışmanın sonucunda doğrudan yabancı sermayenin 
ekonomik büyümede önemli rol oynadığını bulmuşlardır. Finansal sektörün gelişmişliği göz önünde bulundurulduğunda, 
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doğrudan yabancı sermayenin finansal sektörün gelişmiş olduğu ülkelerde finansal sektörün az gelişmiş olduğu ülkelere 
kıyasla daha fazla ekonomik büyüme sağladığı sonucuna ulaşmışlardır.  Lee ve Chang (2009) doğrudan yabancı yatırımlar ile 
ekonomik büyüme arasındaki uzun dönem ilişkide finansal gelişmişliğin rolünü incelemiştir. 37 ülkeyi kapsayan 
çalışmasında, doğrudan yabancı yatırımlar, ekonomik büyüme ve finansal gelişmişlik arasındaki ilişkinin kısa dönemde zayıf 
ancak uzun dönemde kuvvetli olduğunu bulmuşlardır. 

Doğrudan yabancı yatırımların ekonomik büyümeyi desteklediğini savunan çalışmaların yanı sıra ekonomik büyüme ile 
ilişkisinin olmadığını gösteren çalışmalar da bulunmaktadır. Carkovic ve Levine (2002) özellikle gelişmekte olan ülkelerin 
yabancı yatırımların teknoloji transferi gibi dışsallıklar yarattığı görüşü nedeniyle doğrudan yabancı yatırımları çekmek için 
özel teşvikler sağladığını belirtmektedirler. Ancak 1960 ve 1995 yılları arasında 72 ülke datasını kullanarak yaptıkları 
çalışmada doğrudan yabancı yatırımların ekonomik büyüme üzerinde etkisi bulunmadığını göstermişlerdir. Durham (2004) 
1979 ve 1997 yılları arasında 80 ülkenin verilerinden yararlanarak doğrudan yabancı yatırımların ve portföy yatırımlarının 
ekonomik büyümeye doğrudan etkisini araştırmıştır. Çalışma sonucunda Durham (2004) da hem doğrudan yabancı 
yatırımların hem de portföy yatırımlarının ekonomik büyümeye doğrudan etkisinin olmadığını savunmaktadır. 

Genel olarak değerlendirildiğinde yabancı sermaye yatırımlarının ekonomik büyümeye olumlu katkısı olduğunu savunan 
çalışmalar çoğunluktadır. Doğrudan yabancı yatırımlar geleneksel olarak diğer yabancı sermaye hareketlerinden daha yararlı 
olarak görülmektedir. Gelişmekte olan ülkelere gelen portföy yatırımları ise ekonomilerde istikrarsızlık yaratmasından dolayı 
olumsuz olarak değerlendirilmektedir. Portföy yatırımlarının ekonomik büyüme ile ilişkisine yer veren çalışmalarda, portföy 
yatırımlarının ekonomik büyümeyi olumsuz yönde etkilediği sonuçlarının yanı sıra ekonomik büyümeyi olumlu yönde 
etkilediği sonuçları da bulunmaktadır. 

Choong vd. (2010) gelişmekte olan 51 ülkede yaptığı çalışmada 1988 ve 2002 yılları arasında sermaye hareketlerinin 
ekonomik büyüme üzerindeki etkisini araştırmışlardır. Doğrudan yabancı yatırımların ekonomik büyüme üzerinde pozitif 
etkisinin olduğunu, portföy yatırımlarının ise negatif etkisinin olduğunu bulmuşlardır. Benzer şekilde, Aizenman vd (2013) 
ekonomik büyüme ile doğrudan yabancı yatırımlar ve portföy yatırımları arasındaki ilişkiyi incelemiştir. 1990 ve 2010 yılları 
arasında 100 ülkenin verileriyle yapılan çalışmada doğrudan yabancı yatırımların ekonomik büyüme üzerinde pozitif 
etkisinin olduğunu, portföy yatırımlarının küçük ve istikrarsız bir etkisinin olduğunu bulmuşlardır. Farklı olarak, Ferreira ve 
Laux (2009) 1988-2001 döneminde 50 ülkenin verileriyle yaptığı çalışmada portföy yatırımlarının hem gelişmiş hem de 
gelişmekte olan ülkelerde ekonomik büyümeyi arttırdığını bulmuşlardır. 

Finansal açıklığın finansal derinlik ve ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini inceleyen çalışmalar da bulunmaktadır. Klein ve 
Olievei (2008) 138 ülkenin 1986 ve 1995 yılları arasındaki verilerinden yararlanılarak yaptıkları çalışmada sermaye 
hareketlerinin finansal derinlik ve ekonomik büyüme üzerinde etkili olduğunu bulmuşlardır. Sermaye hareketlerinin 
kısıtlandığı ülkelerle karşılaştırıldığında finansal serbestleşmenin olduğu ülkelerde finansal derinliğin arttığını ve daha fazla 
ekonomik büyüme sağladığını bulmuşlardır. Kose vd. (2009) finansal açıklığın ekonomik büyüme ve verimlilik üzerindeki 
etkisini araştırdıkları çalışmalarında hem doğrudan yabancı yatırımların hem de portföy yatırımlarının ekonomik büyümeyi 
arttırdığını bulmuşlardır. Chanda (2005) gelişmekte olan 57 ülkede 1975 ve 1995 yılları arasındaki verileri kullanarak 
yaptıkları çalışmada sermaye kontrollerinin ekonomik büyümeyi olumsuz etkilediğini savunmaktadırlar. Bussiere vd. (2008) 
45 gelişmiş ve gelişmekte olan ülkenin 1980 ve 2002 yılları arasındaki verilerden faydalanarak yaptıkları çalışmada finansal 
açıklık ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi test etmişlerdir. Çalışmalarında finansal açıklığın kısa dönemde ekonomik 
büyümeyi destekleyebileceğini, ancak uzun dönemde etkisinin olmadığını bulmuşlardır. 

Kısa vadeli sermaye hareketlerinin finansal krizlerle ilişkisini inceleyen çalışmalarda portföy yatırımlarının finansal kriz riskini 
arttırdığını savunan çalışmalar da bulunmaktadır. Reinhart ve Reinhart (2009) 181 ülkenin 1980-2007 dönemindeki 
verileriyle yaptıkları çalışmada yüksek miktarda sermaye girişlerinin ev sahibi ülkede finansal ve ekonomik kriz olasılığını 
arttırdığını bulmuşlardır. Bordo vd. (2010) döviz ve borç krizlerini inceledikleri çalışmalarında, yabancı para ile borçlanmanın 
döviz ve borç krizlerini tetiklediğini ve bunun da önemli ekonomik küçülmelere yol açtığını savunmaktadırlar.  

3. VERİ VE YÖNTEM 

Gelişmekte olan ülkelere gelen sermaye hareketlerinin ekonomik büyüme üzerindeki etkisini araştırmak amacıyla 52 
gelişmekte olan ülkenin 2005 ve 2015 yılları arasında verilerinden yararlanılmıştır. Regresyon analizi için gerekli verilere 
Dünya Bankası Dünya Kalkınma Göstergeleri veri setinden ulaşılmıştır. GSYİH (gayrisafi yurtiçi hasıla)’sı 20 milyar USD’ın 
üzerindeki ülkeler veri setine dahil edilmiştir.  

Model tahmin yöntemi olarak panel veri analizi kullanılmıştır. Çalışmada panel veri analizi yönteminin tercih edilme sebebi 
sadece yatay kesit veya sadece zaman serisi içeren analizlere göre daha fazla avantajının bulunmasıdır. Panel veri analizinde 
zaman serisi ve yatay kesit verileri bir arada bulunduğundan gözlem sayısı daha fazladır ve analizin serbestlik derecesi 
artmaktadır. Zaman serisinin kısa olması veya kesit gözlem sayısının yetersiz olması durumlarında analiz yapılmasına imkan 
vermektedir. Panel veride değişkenler arasındaki çoklu doğrusallık sorunu daha azdır. Ekonometrik analizlerde kullanılan 
birimlerin bazılarında heterojenlik bulunmaktadır. Zaman serisi ve yatay kesit analizlerinde hetorojenlik kontrol 
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edilemezken, panel veri analizi birimler arasındaki heterojenliği dikkate almakta ve kontrol edebilmektedir. (Baltagi, 2005, s. 
4–9) 

Çalışmada ikisi statik ikisi dinamik olmak üzere dört model oluşturulmuştur. Dinamik modellerde ekonomik büyümenin 
süreklilik gösterip göstermediği test edilmiştir. Analizde kullanılan modeller aşağıda yer almaktadır. 

Statik panel veri modelleri: 

Model 1:  GDPi,t= α+ βXi,t+ εi,t 

Model 2:  GDPi,t= α+ βXi,t+ kriz kukla +εi,t 

Dinamik panel veri modelleri:  

Model 3:  GDPi,t= α+ βGDPi,t-1+ γXi,t+ εi,t 

Model 4:  GDPi,t= α+ βGDPi,t-1+ γXi,t+ kriz kukla + εi,t 

Tüm modellerde bağımlı değişken ekonomik büyüme göstergesi olarak seçilen GSYİH’nın yıllık yüzde değişimidir. 
Modellerde i ülkeleri, t ise zaman boyutunu göstermektedir. Xit vektörü bağımsız değişkenleri temsil etmektedir. 2008 
küresel finansal krizin gelişmekte olan ülkelerin ekonomik büyümelerine etkisini görmek amacıyla ikinci statik modele ve 
dördüncü dinamik modele kukla değişken ilave edilmiştir.  

Bağımsız değişkenler doğrudan yabancı yatırımlar, portföy yatırımları ve kontrol değişkenler olarak kredi hacmi, cari hesap 
dengesi, enflasyon, döviz kuru ve işsizliktir. Analizde doğrudan yabancı yatırımları için net yabancı doğrudan yatırımların 
GSYİH’ya oranı kullanılmıştır. Portföy yatırımları için net portföy yatırımlarının GSYİH'ya oranı seçilmiştir. Kredi hacmi için 
bankaların özel sektöre sağladığı kredilerin GSYİH'ya oranı, cari hesap dengesi için cari işlemler hesabının GSYİH'ya oranı, 
enflasyon için tüketici fiyatlarındaki yıllık değişim, döviz kuru için döviz kurundaki yıllık değişim, işsizlik için işsiz işgücünün 
toplam istihdama oranı kullanılmıştır. Üçüncü ve dördüncü modellere bağımlı değişkenin bir gecikmeli değeri bağımsız 
değişken olarak eklenmiştir. Buradaki amaç ekonomik büyümenin sürekliliğini test etmektir. Kullanılan bağımsız 
değişkenlerin beklenen etkileri Tablo 1’de verilmektedir. 

Tablo 1: Değişkenler ve Beklenen Etkileri 

Değişkenler Sembol Tanım Beklenen Etki 

Ekonomik büyümenin sürekliliği L gdp GSYİH'nın yıllık yüzde değişimi + 
Kredi Hacmi 
 
 

credit 
 
 

Bankaların özel sektöre sağladığı kredilerin 
GSYİH'ya oranı 

+ 

Doğrudan Yabancı Yatırımlar 
 
 

fdi 
 
 

Net yabancı doğrudan yatırımların GSYİH'ya 
oranı 

+ 
 
 

Portföy Yatırımları pi Net portföy yatırımlarının GSYİH'ya oranı +/- 

Cari Hesap Dengesi cab Cari İşlemler hesabının GSYİH'ya oranı + 

Enflasyon inf Tüketici fiyatlarındaki yıllık değişim - 

Döviz Kuru fx Döviz kurundaki yıllık değişim - 

İşsizlik unemp İşsiz işgücünün toplam istihdama oranı - 

Çalışmada doğrudan yabancı yatırımların ekonomik büyümeyi olumlu etkilemesi beklenmektedir. Doğrudan yabancı yatırım 
şeklinde giren sermaye hareketlerinin gelişmekte olan ülkelerde doğrudan istihdam yaratması, teknoloji ve yönetim bilgisi 
transferi sağlaması gibi avantajlarından dolayı ekonomik büyümeyi arttıracağı düşünülmektedir. Portföy yatırımların 
ekonomik büyümeye etkisi belirsizdir. Portföy yatırımları tasarruf açığı bulunan ülkelere yatırımlar için finansman olanağı 
sağladığından olumlu, kırılganlığı arttırdığı ve finansal krizlere neden olduğu için olumsuz olarak değerlendirilmektedir. Bu 
nedenle, portföy yatırımlarının etkisi olumlu ya da olumsuz olabilir.  

Yurtiçi kredi hacmindeki artışın özel sektör yatırımlarını ve ekonomik büyümeyi arttıracağı düşünüldüğünden beklenen etkisi 
pozitiftir. Cari hesap dengesinin ekonomik büyümeyi olumlu etkilemesi beklenmektedir. Cari hesap dengesi fazla verdiği 
durumda dış ticaret fazlasının ekonomik büyümeye olumlu katkısı olacaktır. Tam tersi durumda ise ekonomik büyümeyi 
olumsuz etkilemesi beklenmektedir. Enflasyonun ekonomik büyüme üzerindeki beklenen etkisi negatiftir. Yüksek enflasyon 
gelecekle ilgili beklentilerin bozulmasına, belirsizliğin artmasına ve kaynak dağılımının bozulmasına neden olduğundan 
ekonomik büyümeyi olumsuz etkileme potansiyeline sahiptir. Döviz kurundaki artış da enflasyon gibi beklentilerin olumsuz 
etkilemesine ve belirsizliğin artmasına neden olmaktadır. Ayrıca üretimi ithal girdiye dayalı ekonomilerde ekonomik 
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büyümeyi olumsuz etkilemesi beklenmektedir. Son kontrol değişken olan işsizliğin de ekonomik büyüme üzerindeki etkinin 
negatif olması beklenmektedir.  

4. BULGULAR 

Panel veri analizini uygulamadan önce modelde kullanılan değişkenlerin durağanlığı test edilmiştir. Bu amaçla birim kök 
testleri uygulanmıştır. Genişletilmiş Dickey Fuller (ADF) testi sonuçlarına göre enflasyon değişkeni hariç tüm değişkenler 
durağandır. Phillips–Perron testi sonuçlarına göre ise tüm değişkenler durağandır. Birim kök testleri Tablo 2’de yer 
almaktadır. 

Tablo 2: Birim Kök Testleri 

Değişkenler 
Fisher-PP 
ki-kare istatistiği p-değeri 

Fisher-ADF 
ki-kare istatistiği p-değeri 

gdp 231.67*** 0.00 353.72*** 0.00 

credit 136,18** 0.45 285.08*** 0.00 

fdi 331.08*** 0.00 341.93*** 0.00 

pi 267.49*** 0.00 223.62*** 0.00 

cab 246.47*** 0.00 346.66*** 0.00 

inf 331.60*** 0.00 105.63 0.38 

fx 186.19*** 0.00 171.91*** 0.00 

unemp 371.31*** 0.00 322.49*** 0.00 

Not: *, **, ve *** sırasıyla %10, %5 ve %1 anlamlılık düzeylerini ifade etmektedir. 

Değişkenler arası çoklu doğrusallık olup olmadığını test edilmiştir. Tablo 3 değişkenlerin korelasyon katsayılarını 
göstermektedir. Pearson korelasyon katsayıları 0.5’in altındadır. Bu nedenle değişkenler arasında güçlü korelasyon 
bulunmamaktadır.    

Tablo 3: Korelasyon Matrisi 

  gdp credit fdi pi cab inf fx unemp 

gdp 1.000 

       credit -0.0835* 1.000 

      fdi 0.1931*** 0.0627 1.000 

     pi -0.0502 -0.0476 -0.0255 1.000 

    cab 0.0532  -0.1209***  -0.2416*** 0.3772*** 1.000 

   inf -0.0846* -0.2557*** -0.0288 -0.0163 -0.1049** 1.000 

  fx -0.3419***  -0.0364  -0.1209*** -0.013 -0.0595  0.4677*** 1.000 

 unemp -0.1849***   0.1793*** -0.009 -0.1833***  -0.2164***  -0.0842 -0.0083 1.000 

Not: *, **, ve *** sırasıyla %10, %5 ve %1 anlamlılık düzeylerini ifade etmektedir.  

Statik modellerin tahmininde, birinci modelde tesadüfi etkiler (random effects), ikinci modelde ise sabit etkiler (fixed 
effects) panel veri yöntemleri kullanılmıştır. Panel verinin tahmininde hangi yöntemden yararlanılacağına Hausman testi ile 
karar verilmiştir. Hausman testi sonuçlarına göre, birinci modelde tesadüfi etkiler yönteminin, ikinci modelde sabit etkiler 
yönteminin uygun olacağı belirlenmiştir. Hausman testi sonuçları Tablo 4’de bulunmaktadır. 

Birinci modelde değişen varyans probleminin tespiti için Breusch-Pagan Lagrange çarpanı testi, ikinci modelde değiştirilmiş 
Wald testi uygulanmıştır. Okorelasyon problemi için ise her iki modelde Bhargava vd. Durbin-Watson testi ve Baltagi-Wu LBI 
testleri uygulanmıştır. Sonuçlara göre her iki modelde değişen varyans ve otokorelasyon problemleri bulunmaktadır. Test 
sonuçları Tablo 4’de verilmiştir. Değişen varyans ve otokorelasyon problemlerinin çözümü için her iki modelde dirençli 
standard hatalar sağlayan Arellano-Froot-Rogers tahmincisi kullanılmıştır.  
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Tablo 4: Temel Varsayım Testleri 

Testler 1. model 2. model 

Hausman Test (prob>chi2) 0.5198 0.0015 

Breusch-Pagan L. Çarpanı (Prob > chibar2) 0.0000 
 Değiştirilmiş Wald Testi 

 
0.0000 

Bhargava vd. DW 1.4486787 1.4158 

Baltagi-Wu LBI 1.8076134 1.7874 

Dinamik modellerin tahmininde dinamik panel veri tahmin tekniği kullanılmıştır. Üçüncü ve dördüncü modelde bağımlı 
değişkenin gecikmeli değeri modele bağımsız değişken olarak ilave edilmiştir. Hata terimi ile ekonomik büyümenin gecikmeli 
değeri arasındaki korelasyondan dolayı, bağımsız değişkenin gecikmeli değeri modele bağımlı değişken olarak ilave 
edildiğinde geleneksel panel veri teknikleri sapmalı ve tutarsız tahminciler üretmektedir. Arrelano ve Bond’un (1991) 
önerdiği fark genelleştirilmiş momentler yöntemi (GMM) ile Arellano ve Bover (1995) ve Blundell ve Bond (1998) tarafından 
geliştirilmiş sistem GMM yöntemleri bu problemi çözmektedir. Çalışmada sistem GMM yönteminden yararlanılmıştır. 

Sistem GMM modeli bir aşamalı dirençli standard hatalar yöntemi ile tahmin edilmiştir. Arellano test sonuçlarına göre her 
iki modelde de ikinci dereceden otokorelasyon bulunmamaktadır. Hansen içsellik testine göre kullanılan araçlar artık 
değerle ilişkili değildir. Fark-Hansen testine göre de kullanılan araç değişkenler geçerlidir.   

Statik ve dinamik modellerin panel veri analizi sonuçları Tablo 5’te yer almaktadır. Birinci modelin tahmin sonuçlarına göre 
doğrudan yabancı yatırımlar, döviz kurları ve işsizlik istatistiki olarak anlamlı bulunmuştur. Anlamlı bulunan bu değişkenlerin 
etkileri beklendiği gibidir. Doğrudan yabancı yatırımlar ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkilerken, döviz kurları ile işsizlik 
ise ekonomik büyümeyi negatif yönde etkilemektedir. Portföy yatırımları, kredi hacmi, cari hesap dengesi ve enflasyon ise 
istatistiki olarak anlamsız bulunmuştur. Bu değişkenlerin ekonomik büyüme üzerinde etkisi bulunmamaktadır.  

İkinci modelde de birinci modele benzer sonuçlar ortaya çıkmıştır. Farklı olarak, ikinci modelde kredi hacmi de istatistiki 
olarak anlamlıdır. Ancak beklentinin aksine kredi hacmi ile ekonomik büyüme arasında negatif yönlü bir ilişki bulunmaktadır. 
Bu durumda finansal sektörün sağladığı kredilerdeki artışın ekonomik büyümeyi olumsuz yönde etkilemesi söz konusudur. 
Özellikle 2008 küresel finansal krizle birlikle gelişmiş ülkelerin krizi aşmak için parasal genişlemeyi arttırması ve tüm dünyada 
likiditenin bollaşması sonucu gelişmekte olan ülkelerde kredi genişlemesi yaşanmıştır. Ancak kredi hacminin aşırı büyümesi 
ve hızlı kredi genişlemesi ekonomik kırılganlıkları arttırmaktadır. Kredi hacmi ile ekonomik büyüme arasındaki negatif yönlü 
ilişkinin gelişmekte olan ekonomilerde hızlı kredi genişlemesi yoluyla meydana gelen aşırı ısınmadan kaynaklandığı 
değerlendirilmektedir.  

Dinamik modellerin sonuçları değerlendirildiğinde, öncelikle, ekonomik büyümenin gecikmeli değeri istatistiki olarak 
anlamlıdır. Bu durum ekonomik büyümenin süreklilik arz ettiğini göstermektedir. Diğer bağımsız değişkenlerden doğrudan 
yabancı yatırımlar, döviz kuru ve işsizlik anlamlı değişkenlerdir. Statik modellerin sonuçlarına uyumlu olarak doğrudan 
yabancı yatırımlar ekonomik büyümeyi olumlu yönde etkilerken döviz kuru ve işsizlik olumsuz yönde etkilemektedir. 

Son olarak 2008 küresel finansal krizin gelişmekte olan ülkelerin ekonomik büyümelerine etkisi değerlendirildiğinde, ikinci 
ve dördüncü modellere kukla değişken olarak ilave edilen kriz kukla değişkenin anlamlı ve negatif etkisinin olduğunu 
görmekteyiz. Bu durumda gelişmekte olan ülkeler 2008 küresel finansal krizinden olumsuz olarak etkilenmişlerdir.  

Tablo 5: Panel Veri Analizi Tahmin Sonuçları  

 

1. model 2. model 3. model 4. model 
Değişkenler Katsayı t-stat Katsayı t-stat Katsayı t-stat Katsayı t-stat 

L gdp 
    

0.2258** 2.01 0.2975*** 2.70 

credit -0.0137 -1.50 -0.0794** -3.28 -0.0036 -0.52 -0.0024 -0.38 

fdi 0.2291* 1.80 0.2596* 1.88 0.1535** 2.05 0.1591** 2.15 

pi -0.0651 -0.95 -0.0408 -0.71 -0.0694 -1.27 -0.0543 -1.20 

cab 0.0324 0.79 0.0107 0.16 0.0006 0.03 -0.0087 -0.45 

inf -0.0016 -0.04 -0.0167 -0.38 0.0265 0.56 0.0479 1.12 

fx -0.1040*** -3.32 -0.0794** -2.58 -0.1177*** -3.70 -0.1131*** -3.57 

unemp -0.1415** -2.71 -0.2058** -2.43 -0.1122** -2.31 -0.1013** -2.14 
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dum_crisis 
  

-0.0239*** -5.44 
  

-0.0266*** -6.35 

cons 0.0577*** 7.23 0.1075*** 5.98 0.0383*** 4.19 0.0366*** 4.03 

no of obs 478 
 

478 
 

421 
 

421 
 AR(1), p-değeri 

    
0.000 

 
0.000 

 AR(2), p-değeri 
    

0.186 
 

0.791 
 Hansen Test 

Fark-Hansen 
  
       

0.573 
0.627 

 
 

0.745 
0.963   

Not: *, ** ve *** sırasıyla %10, %5 ve %1 anlamlılık düzeylerini ifade etmektedir. 
 

 

5. SONUÇ 

Çalışma gelişmekte olan ülkelerde doğrudan yabancı yatırımların ve portföy yatırımlarının ekonomik büyüme üzerindeki 
etkisini incelemiştir. 2008 küresel finansal krizin gelişmekte olan ülkelerin ekonomik büyümelerine etkisi ve ekonomik 
büyümenin süreklilik gösterip göstermediği de araştırılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre doğrudan yabancı yatırımlar 
gelişmekte olan ülkelerde ekonomik büyümeyi arttırmaktadır. Bu sonuç gelişmekte olan ülkelerin doğrudan yabancı 
yatırımları arttırmak ve teşvik etmek amaçlı politikalarını desteklemektedir. Gelişmekte olan ülkelere kısa vadeli sermaye 
hareketleri olarak gelen portföy yatırımlarının ise ekonomik büyümeyle ilişkisi bulunmamıştır.  

Gelişmekte olan ülkelerde ekonomik büyümeyi etkileyen diğer faktörler döviz kuru ve işsizliktir. Döviz kuru ekonomik 
büyümeyi negatif yönde etkilemektedir. Döviz kurunun yükselmesi ve ulusal paranın değer kaybetmesi ekonomide 
beklentilerin bozulması ve belirsizliğin artmasına neden olmaktadır. Özellikle döviz kurundaki oynaklık ekonomik ortamı 
daha da etkilemektedir. Üretimi ithal girdiye dayanan ülkelerde döviz kurundaki artış ekonomik büyümeyi olumsuz 
etkilemektedir. İşsizlik oranın artması da ekonomik büyümeyi olumsuz yönde etkilemektedir. 

Ekonomik büyüme süreklilik göstermektedir. Mevcut yılın ekonomik büyüme oranı bir önceki dönemin ekonomik büyüme 
oranından etkilenmektedir. 2008 küresel finansal krizin etkileri değerlendirildiğinde, krizin gelişmekte olan ülkelerin 
ekonomik büyümesini negatif olarak etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. 
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ABSTRACT  
Purpose -  The paper studies the impact of the infroamtion content of open interst on the realized range-based vaolatility of Chinese 
futures markets.      
Methodology- We employ a hybrid range-based estimator to measure the integrated variance in the heterogeneous autoregressive (HAR) 
model, which also incorporates the variable of open interest into the HAR model on index futures prices of China Securities Index (CSI) 300. 
Findings- Our findings demonstrate that the variable of open interest has a significant explanatory power with regard to the future realized 
volatility of the CSI 300 index futures. 
Conclusion- The modified model enhances volatility forecasting performance, thereby indicating it has more accurate predictive power. 
Our results provide supports for the implication of the sequential information arrival hypothesis. 
 

Keywords: Volatility forecasting, HAR-RRV model, realized range-based tripower variance, CSI 300 futures 
JEL Codes: C32; G13; Q40 
 

 

1. INTRODUCTION 

Over recent decades, there have been considerable studies dedicated to explore the relationship between the volatility of 
futures contracts, their trading volume and open interest. According to the sequential information arrival (SIA) hypothesis, 
originally proposed by Copeland (1976), and subsequently complemented by Jennings et al. (1981), traders receive new 
information in a sequential and random fashion. Thus, from an initial position of equilibrium where all traders possess the 
same set of information, the arrival of new information on the market leads traders to revise their expectations accordingly 
(Darrat et al., 2003). As such, the SIA hypothesis suggests that lagged volume or lagged open interest may have the ability 
to predict current volatility, and vice versa.1 

The recent studies demonstrated that trading volume was positively related to volatility, suggesting that trading volume can 
serve as a proxy measure for the unobservable information flowing into the market. (Lee and Rui, 2002; Chan et al., 2004 ; 
Kumar and Pandy, 2010; Boonvorachote and Lakmas, 2016). However, open interest is also an important variable in the 
futures market. It is defined as the number of contracts existing in a futures market that has not yet been closed out (Ripple 
and Moosa, 2009). Open interest is different from trading volume which captures the number of contracts traded during a 
specific time period. Ferris et al. (2002) suggested that the open interest can serve as a proxy measure for the information 

                                                           
1   Both Lamoureux and Lastrapes (1990) and Andersen (1996) suggest that trading volume can serve as a proxy measure for the 
information flowing into the market. 

mailto:2018013044@zqu.edu.cn
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flowing into and out of the futures contracts. Ripple and Moosa (2009) found that the open interest does provide 
explanation of futures volatility for the crude oil contract.2 

More recently, Yen and Chen (2010) found that significant in-sample relationships exist amongst the future’s daily 
volatilities, the lagged total volume, and the lagged total open interest. Shakeel and Ashraf (2012) also demonstrated that 
significant relationships between return volatility, volume and open interest in the Indian futures markets. Souček (2013) 
investigated the link between the demands for hedging on various markets proxied by the open interest. Boonvorachote 
and Lakmas (2016) showed a positive contemporaneous relationship between expected and unexpected trading volume 
and volatility, however open interest mitigates volatility. 

The heterogeneous autoregressive realized volatility (HAR-RV) model, proposed by Corsi (2009), a simple approximate long-
memory dynamics model of realized volatility, has been proved to achieve an excellent forecasting performance, and also 
provides a valuable economic interpretation. However, Christensen and Podolskij (2007) and Martens and Dijk (2007) 
claimed that the estimation of realized range-based volatility (RRV) showed more efficient and sufficient than realized 
return-based volatility sampled at fixed intervals, since the extremes were formed from the entire price process. More 
recently, Christensen and Podolskij (2012) proposed the realized range-based multipower variation and presented how it 
can be used to estimate the ex-post quadratic return variation and conduct jump-robust inference about integrated 
variance. 

Even though a lot of studies in the forecasting of realized volatility have focused on the equity markets of developed 
economics (Ghysels et al., 2006; Andersen et al., 2007; Forsberg and Ghysels, 2007; Christoffersen et al., 2010), as well as 
foreign exchange markets (Andresen et al., 2001; Beine et al., 2007; Lyócsa et al., 2016) and commodities (Haugom et al., 
2014; Lyócsa and Molnár, 2016), less studies are devoted to the equity futures markets of developing economies, especially 
using the range-based estimation. We therefore adopt the SIA hypothesis in this study with an attempt to achieve 
improvements in the overall forecasting of realized range-based volatility (RRV), whilst also incorporating lagged and open 
interest into the HAR-RRV model to facilitate our examination of China Securities Index (CSI) 300 index futures. Particularly, 
we use the realized range-based tripower variance (RTV), proposed by Christensen and Podolskij (2012), to measure the 
integrated variance in this study. We denote this modified forecasting model as the HAR-RRV-RTV-OI model. The main 
implication of this study is the information content of prior open interest can be used to forecast future volatility. 

Despite being the second largest economy in the world, the derivatives markets are just emerging in China, especially the 
stock index futures markets. In recent years, however, the trading volume in the index futures market has jumped 
significantly in China. Moreover, active participating in the global market, China is now playing a fundamentally critical role 
in the world economy. Therefore, it is of great values to study the futures markets of China. 

Ripple and Moosa (2009) argued that the futures markets differ from equity markets in many respects and suggested that 
the open interest provides additional information because the relationship between open interest and trading volume is 
quite complex. Thus, this empirical analysis based upon futures market complements the literature on the interconnection 
of non-parametric historical volatility measurements using model-based forecasting with intraday high-low statistics, as 
well as under the SIA hypothesis for open interest. Moreover, our empirical analysis extends recent study on the forecasting 
capabilities of realized range-based multipower variations (Christensen and Podolskij, 2012). To our best knowledge, this 
study is the first paper to show a model using realized range-based tripower variance as a regressor and attempts to 
explore the impact of open interest on realized volatility for the Chinese futures market, whilst assessing the forecasting 
performance of the modify model.  

The remainder of the paper proceeds as follows. Methodology is described in the Section 2. The penultimate section 
presents the empirical findings, with the final section offers the concluding remarks for this study. 

2. METHODOLOGY 

2.1. Realized Volatility Measures 

The realized volatility (RV) measure based on the sum of squared intraday returns, originally proposed by Andersen and 
Bollerslev (1998), is the availability of estimator of integrated variance that facilitates the formulation of a more accurate 
and meaningful inter-daily measurement of ex-post volatility. Subsequently, a series of studies address the modelling and 
forecasting of realized volatility. (See, for example, Barndorff-Nielsen and Shephard, 2006; Andersen et al., 2007; Forsberg 
and Ghysels, 2007; Corsi, 2009;  Curci and Corsi, 2012; Louzis et al., 2012; Vortelinos and Thomakos, 2012; Xu, 2012; Souček 
and Todorova, 2013; Christoffersen et al., 2014; Iliescu and Dutta, 2016). Furthermore, the HAR-RV model has been 

                                                           
2   Also see, for example, Bessembinder and Seguin (1993); Chen et al. (1995); Liew and Brooks (1998); Girma and Mougoue (2002); 
Motladiile and Smit (2003); Serletis and Shahmoradi (2006).  
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demonstrated that it could successfully capture the effects of volatility persistence, proposed by Corsi (2009), and also been 
shown to achieve better forecasting performance than other models (Andersen et al., 2007; McAleer and Medeiros, 2008; 
Jain, 2011; Todorova and Souček, 2014; Pu et al., 2016). 

More recently, Christensen and Podolskij (2007) and Martens and Dijk (2007) replaced each squared intra-day return by the 
high–low range for that period to create a novel and more efficient estimator called the realized range. They suggested that 
the intraday range-based estimation of volatility was a more accurate and efficient method to predict volatility. Todorova 
(2012) developed the realized range-based volatility, an estimator obtained from intraday ranges, which is more efficient 
and less biased than the daily ranges volatility. Todorova and Husmann (2012) also demonstrated that realized range-based 
estimator performed better in terms of both bias and efficiency, although its performance still suffered from discrete 
trading. 

2.2. A Hybrid Range-Based Estimator 

Following Christensen and Podolskij (2007) and Martens and van Dijk (2007), we consider a scalar log-price p(t) at time t 
evolving within continuous time jump-diffusion semi-martingales. The quadratic variation (QV) for the cumulative return 

process, which, for any sequence of partitions 0 = t0 < t1 < …< tn = t with 
0max 1
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Using the measures of realized range-based variance used by Christensen and Podolskij (2012), we define realized range-
based variance (RRV), realized range-based bipower variation (RBV), and realized range-based tripower variation (RTV) as 
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tRRV  indicates that it will be biased in the presence of jumps (Christensen and Podolskij, 
2006).  

We denote that range-based bi-power variation as RBVt and range-based tripower variation as RTVt, which both provide an 
alternative means of drawing inferences on the continuous path component of QVt. 
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However, Christensen and Podolskij (2012) suggested that the realized range-based tripower variance (RTV) was not only a 
more robust estimator of the integrated variance but also the most efficient so far. They proposed a hybrid range 
estimator, which has the form of a linear combination of the original range-statistic and a jump-robust measure of 
integrated variance. Based on this manipulation, we consider a purely range-based estimator that is consistent for the 
quadratic variation of the jump-diffusion semi-martingale defined as: 
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2.3. Volatility Modeling 

Traditionally, many relationships in finance are intrinsically nonlinear, and the most popular nonlinear models are the ARCH 
or GARCH models. GARCH-type processes are very popular since they capture various aspects of the volatility behaviour. 
However, on the downsides of GARCH-type models, the implied persistence of their estimates is too high to be reconciled 
with the observed behaviour of squared returns (Gallo and Pacini, 2000). More recently, Andersen et al. (2011) argued that 
simple linear models can often predict future volatility more accurately than the sophisticated models such as FIGARCH and 
ARFIMA. 

The HAR-RV model, proposed by Corsi (2009), not only successfully captures long-memory feature of realized volatility in a 
parsimonious linear manner, but also provides a reasonable and meaningful economic interpretation. Thus, this paper uses 
an efficient range-based estimator to describe the dynamic volatility in the HAR mode. We adopt RTV as the regressor for 
prediction of realized range-based volatility, similar to Tseng et al. (2012) and Todorova and Souček (2014), with the 
following specification of the HAR-RRV-RTV model: 

HttttMttWttDHtt RTVRTVRTVRRV   ,,20,5,10,                                                (7) 

where H denotes the prediction horizons. This study considers five prediction horizons, one-day, and one- to four-week 

periods, for H=1, 5, 10, 15 and 20. The measures of multi-period realized volatility, comprising of ttRTV ,5  and ttRTV ,20 ,are the 
mean of the daily volatilities over the relevant time period. 

Following Haugom et al. (2014), we Define  )median(OI) max(OI,OI 

, )median(OI) min(OI,OI -   and consider various 
possibilities for the relationship between OI and volatility. We also incorporate OI+ and OI- into the HAR–RRV–RTV model, 
and attempt to understand the effect of “normal” and “unusual” OI in volatility. However, the main purpose of this study is 
to attempt to improve the forecasting performance of future volatility. We find the incorporated factors do not improve the 
out-of-sample forecasting performance of future volatility (the results for incorporating OI+ and OI- into the HAR–RRV–RTV 
model are not reported here to save space). 

The recent study by Ripple and Moosa (2009) showed the importance of open interest in determining volatility, exerting a 
significant negative effect for the crude oil contract. Meanwhile, Shakeel and Ashraf (2012) also demonstrated that 
expected open interest mitigated volatility in the Indian futures markets. Furthermore, the sequential information arrival 
(SIA) hypothesis would hold if volatility is dependent upon the lagged volume or lagged open interest. Open interest, 
defined as the total number of contracts in place or open at the end of the trading day, proxies the demand for futures as 
hedging instruments and is often used as a proxy for market trading activity (Souček, 2013). Ripple and Moosa (2009) 
suggested that open interest provides additional important information, essentially as a result of the very complex 
relationship that exists between open interest and trading volume. 

The fundamental premise of the SIA hypothesis is that the lagged trading volume or lagged open interest have not been 
completely assimilated into the prior change in price. In such a case, this study may expect that prior open interest, which 
contains relevant information not included in prior volatility, can be used for the prediction of future volatility. Thus, 
adopting the SIA hypothesis, we incorporate lagged open interest into the HAR–RRV–RTV model, and propose the following 
specification to obtain our socalled HAR–RRV–RTV-OI model: 

HttttODttMttWttDHtt OIRTVRTVRTVRRV   ,,1,20,5,10, 
                (8) 

where ttOI ,1  denotes the augmenter of logarithm open interest of near-month contracts. The prediction horizons (H) of 
RRVt are also considered in line with the HAR–RRV–RTV model. 

3. EMPIRICAL RESULTS  

3.1. Data Source and Empirical Results 

The China Securities Index (CSI) 300 index futures contract was launched on April 16, 2010 on the China Financial Futures 
Exchange (CFFEX). This study obtained intraday data on the Win Chinese Financial data and Information, with the sample 
period covering from April 21, 2010 to May 31, 2016, thereby providing 48 data periods of 5-minute duration within a single 
trading day, for a total of 1485 trading days for CSI 300 index futures. Intraday data on CSI 300 index futures are employed 
in this study to predict the volatility in futures prices based upon the market trading hours from 9:30am to 11:30am and 
13:00pm to 15:00pm. Table 1 reports the descriptive statistics of the realized range-based volatility levels. The last column 
of Table 1 reports the descriptive statistics of the open interest of near-month contracts. 

The last row of Table 1 reports the Ljung-Box test statistic for up to tenth-order serial correlation (LB10). From the results of 
Table 1, we noted that RTV appears to have a higher degree of serial correlation than RRV in the LB statistic, which implies 
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that RTV will be better at predicting future volatility. Although the LB statistic of RTV is slightly less than that of RBV, the 
standard deviation of RTV is less than that of RBV. It is noted that the range-based tripower extension is more efficient than 
its bipower companion. The final column of Table 1 denoting the log(△OI), reveals that the augmenter of logarithm open 
interest of near-month contracts has a high serial correlation. 

Table 1:  Descriptive Statistics of Realized Range-Based Volatility Levels for CSI 300 Futures 

CSI 300 index futures Variables
a 

 RRVt  RBVt  RTVt log(△OIt) 

Mean 2.917  2.190  2.131  0.002  

Std. Dev. 6.231  4.877  4.795  0.222  

Skew 9.138  9.262  9.551  2.254  

Kurtosis 118.354  120.155  128.721  19.771  

Min. 0.172  0.138  0.137  -1.262  

Max. 111.222  91.382  92.186  1.769  

LB(10)
b 4794.051 5388.055  5331.586    79.410    

Notes:  
a    RRVt denotes realized range-based variance; RBVt denotes realized range-based bipower variance; RTVt denotes realized range-based 

tripower variance; log(△OIt) denotes the augmenter of logarithm open interest of near-month contracts. 
b    The critical value of the test statistic for LB(10) was 18 

The autocorrelation function (ACF) of RRV, RBV and RTV, based upon range-based variance, is illustrated in Figure 1. From 
the inclusion of the first 75 lags, we find that the autocorrelations of RRV, RBV and RTV are positive, starting at about 0.7-
0.8 and ending at about 0. It is interesting to note that the decay pattern for all of the series is on a rapidly decreasing trend 
for the first 30 lags. This situation of the autocorrelations of RBV and RTV both are slightly higher than that of RRV is 
emphasized in Table 1. 

Figure 1: Autocorrelation Function for Realized Range-Based Volatility Measures of RRV, RBV and RTV in CSI 300 Index 
Futures, 2011-2016 

 

The time-series plots of the annualized of RRV, RBV, and RTV elements covering the sample period from 2011 to 2016 are 
illustrated in Figure 2. The three annualized variances exhibit a strong own serial dependence, reflecting the volatility 
clustering in the data. We noted that both sample paths of RBV and RTV are less volatile than RRV, which is consistent with 
the finding of Christensen and Podolskij (2012). In particular, these variances reveal greater volatilities around June-August 
2015, which sees the crash of Chinese Stock Markets. Intuitively, RTV is an efficient and persistent process, since it is jump-
robust estimates of integrated variance.  
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Table 2 reports the in-sample estimation results of the HAR-RRV-RTV and HAR-RRV-RTV-OI models for CSI 300 index 
futures, with the results of the HAR-RRV-RTV model being presented in Panel A, and the results of the HAR-RRV-RTV-OI 
model being presented in Panel B. We focus on five different prediction horizons, one-day and one- to four-week periods, 
corresponding to RRVt, t+H , for H = 1, 5, 10, 15 and 20, respectively. The estimates of βW for the 1-day prediction horizon and 
the estimates of βD and βW for one-week prediction horizon in the HAR–RRV–RTV model in Panel A are found to be 
statistically significant, at least at the 5% level. Moreover, With the exception of βW for the two- to four-week prediction 
horizons, all the other estimates of βD and βM in the HAR–RRV–RTV model in Panel A are found to be statistically significant 
at least at the 5% level. 

Figure 2: Time series plot of annualized RRV,RBV and RTV for CSI 300 index futures, 2011-2016

 

Table 2:  In-sample estimates for CSI 300 index futures using the HAR-RRV-RTV and HAR-RRV-RTV-OI models a 

Variables 

Horizons 

 1 day 1 week 2 weeks 3 weeks 4 weeks 

   Coeff.
b

 S.E.    Coeff.
b

 S.E.    Coeff.
b

 S.E.    Coeff.
b

 S.E.   Coeff.
b

 S.E. 

Panel A: HAR-RRV-RTV Model : )( ,,20,50, HttttMttWtDHtt RTVRTVRTVRRV     

β
0
 0.488  *** 0.125 0.714  ***   0.166 1.000  ***  0.166 1.198  ***  0.179 1.310  ***  0.195 

βD 0.320   0.198 0.436  ***  0.096 0.472  ***  0.069 0.345  ***   0.067 0.276  ***   0.064 

β
W

 0.815  *** 0.270 0.527  ** 0.210 0.155    0.146 0.139   0.141 0.154  0.150 

β
M

 0.001   0.101 0.065   0.096 0.266 **  0.124 0.316  **  0.159 0.316  **  0.155 

Adj-R
2
 0.590 0.666 0.508 0.427 0.400 

MSE 16.052 9.379 12.018 12.310 11.653 

Panel B: HAR-RRV-RTV-OI Model : )( ,,20,50, HtttODttMttWtDHtt OIRTVRTVRTVRRV     

β
0
 0.482  *** 0.123 0.709  *** 0.163 0.996  *** 0.165 1.194  *** 0.178 1.308  *** 0.195 

βD 0.322   0.199 0.437  *** 0.097 0.473  *** 0.070 0.346  *** 0.067 0.277  *** 0.064 

β
W

 0.818  *** 0.268 0.530  ** 0.209 0.157  0.146 0.140  0.141 0.155   0.150 

β
M

 -
0.001  

 0.100 0.063   0.095 0.264  ** 0.124 0.315  ** 0.159 0.315  ** 0.155 

βOD 1.020  * 0.532 0.981  *** 0.310 0.812  ** 0.338 0.611  * 0.338 0.365   0.305 

Adj-R
2
 0.591 0.667 0.510 0.428 0.401 

MSE 16.001 9.331 11.986 12.291 11.646 

Notes: 
a    The table presents the adjusted R2 and mean squared error (MSE) for one-day and one- to four-week in-sample predictions of RRV for 
IF300 futures. The S.E. values are based upon Newey-West HAC standard errors. The dependent variables for the HAR-RRV-RTV and HAR-
RRV-RTV-OI models for all horizons are standardized realized variance: RRVt,t+H/H. 
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b     *** indicates significance at the 1% level; ** indicates significance at the 5% level; and * indicates significance at the 10% level. 
 

 It is interesting to note that the larger coefficients of βW are found in the one-day and one-week prediction horizons, but 
the βW coefficients are found to have less importance in the longer-run horizons. On the contrary, the βM coefficients are 
found to have greater importance in the longer-run horizons. Meanwhile, the results reveal that the adjusted R2, which is 
0.590 for the daily prediction horizon, ranges between 0.666 and 0.400 for the one- to four-week horizons, with the MSE 
ranging between 16.052 and 11.653 across all five prediction horizons. 

Several of the prior studies suggest that open interest has significant explanatory power with regard to the volatility of 
futures prices. For example, Bessembinder and Seguin (1993) and Chan et al. (2004) found that volatility was negatively 
related to open interest. In contrast, however, Liew and Brooks (1998) and Serletis and Shahmoradi (2006) suggested that a 
positive and statistically significant relationship existed between volatility and open interest (see also Yen and Chen 2010; 
Ripple and Moosa 2009; Shakeel and Ashraf 2012; Boonvorachote and Lakmas 2016). In the present study, we focus on the 
impact of open interest on realized volatility, in an attempt to improve futures volatility forecasting performance. 

The in-sample estimation results of the HAR-RRV-RTV-OI model on CSI 300 index futures contracts are reported in Panel B 
of Table 2, from which we can see that a similar volatility pattern of HAR-RRV-RTV model is also discernible in the HAR-RRV-
RBV-OI model. Subsequently, we focus on the estimates of βOD for the five prediction horizons. With the exception of βOD 
for the four-week prediction horizon, all the other estimates of βOD in the HAR– RRV–RTV-OI model are found to be 
positively significant, at least at the 10% level, thereby indicating that lagged open interest containing the relevant 
information (which is not embedded in prior volatility) does have some effect on future realized volatility. As noted by 
Girma and Mougoue (2002) and Yen and Chen (2010), the lagged open interest reflects the relevant market information. 

In other words, our findings indicate that lagged open interest does have some significant explanatory power with regard to 
futures realized volatility. This is also emphasized by the adjusted R2 and MSE terms. Across all prediction horizons, the 
adjusted R2 (MSE) is higher (lower) in the HAR-RRV-RTV-OI models than in the HAR-RRV-RTV models. 

The economic interpretation of the HAR-RRV-RTV-OI model is that the future volatility expectations can be effectively 
composed by various components of lagged volatility and lagged open interest, most of which contain relevant information 
which has not been completely assimilated into the prior change in price. 

3.2. Robustness Checks 

The in-sample results imply that the modified model has more accurate predictive ability than the HAR-RRV-RTV model. 
However, the primary aim of this study is to improve overall volatility forecasting performance. In order to verify the 
modified model has accurate predictive capability, we conducted the modified Diebold–Mariano (DM) test (Harvey et al. 
1997) to assess forecasting accuracy and evaluate the performance of the out-of-sample forecasting. Table 3 presents the 
out-of-sample results of HAR-RRV models for CSI 300 index futures, with Panel A reporting the MSE and Panel B reporting 
the t-statistic of the modified DM test. 

Table 3:  Out-of-sample forecasts performance for CSI 300 index futures 

Horizon 
Models 

HAR-RRV-RTV HAR-RRV-RTV-OI 

Panel A: HAR-RRV Model
 a

 

1 day 105.147 105.085 
1 week 75.201 74.815 
2 weeks 135.684 135.489 
3 weeks 182.101 181.900 
4 weeks 137.644 137.702 

Panel B: Modified DM test
b
 

1 day －  0.269   

1 week －  2.150  ** 

2 weeks －  2.046  ** 

3 weeks －  1.832  ** 

4 weeks －  -0.936   

Notes: 
a    The table presents the out-of-sample forecasts for CSI 300 futures using five-minute intraday data covering the period from 31 May 2015 

to 31 May 2016, with the data from 21 April 2010 to 31 May 2015 being used to estimate the HAR-RRV model parameters. The 
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dependent variable is RRV, and the table entries represent the mean standard error (MSE) for the out-of-sample predictions based 
upon one-day, and one- to four-week out-of-sample RRV prediction horizons. 

b    Modified Diebold-Mariano (DM) test statistic p-values are presented for one-day and one- to four-week out-of-sample RRV predictions. 
The benchmark model for all horizons is the HAR-RRV-RTV model. If the test-statistic is positive (negative), it indicates that the 
examined model is more (less) accurate than the benchmark model. 

c    *** indicates significance at the 1% level; ** indicates significance at the 5% level; and * indicates significance at the 10% level. 

From the results reported in Panel A of Table 3, we can see that for CSI 300 index futures across all prediction horizons, the 
MSE results are lower in the HAR-RRV-RTV-OI model than those in the HAR-RRV-RTV model. Panel B of Table 3 shows the 
results of modified DM test, revealing that for one- to three-week prediction horizons, each of the HAR–RRV–RTV–OI 
models is statistically significant at the 5% level, as compared to the HAR–RRV–RTV model. The results demonstrate that 
the modified model improves volatility forecasting performance, thereby indicating lagged open interest does provide 
significant explanatory power in the volatility for CSI 300 index futures. Our results are found to hold for both the in-sample 
and out-of-sample predictions. 

In summary, we incorporate an open interest variable into the HAR-RRV-RTV model in the present study, and claim that the 
modified model not only provides additional and useful information on volatility dynamics, but also better forecasting 
performance than the HAR-RRV-RTV model in terms of predicting the volatility for CSI 300 index futures. Finally, our 
findings are in line with Girma and Mougoue (2002) and Yen and Chen (2010), and support the implication of the SIA 
hypothesis. 

4. CONCLUSIONS 

This is the first study to show a linkage between realized range-based tripower variance and open interest in CSI 300 index 
futures contracts with the resultant volatility forecasting performance. Our primary aim is to incorporate the open interest 
variable into the HAR-RRV model with an attempt to achieve improvements in the overall forecasting of realized range-
based volatility. 

The values of this study are threefold. First of all, our empirical analysis reveals that open interest has significant 
explanatory power with regard to futures realized volatility for CSI 300 index futures. Secondly, our findings suggest that 
the modified model, our so-called HAR-RRV-RTV-OI model, does enhance volatility forecasting performance, indicating that 
the HAR-RRV-RBV-OI model has more accurate predicting power than the HAR-RRV-RBV model. Finally, our results not only 
provide supports for the implication of the SIA hypothesis, but also complement the literatures on the forecasting 
capabilities of realized range-based multipower variations. For our further study, we would like to investigate larger data 
sets, in particular equity futures from other countries, for example other Asia Pacific, and European markets.  
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ABSTRACT  
Purpose - The average education level of female in the labor force is higher than the education level of their male counterparts in Turkey. 
Since education level is the most important factor in the determination of wages, the average wage of female employees is expected to be 
higher than that of male employees. However, the data shows the reverse. In this paper, the gender wage gap in the 2004-2017 period is 
analyzed to understand what portion of the wage gap is due to discrimination and what portion is due to human capital factors. The 
sample used in the econometric analysis is the Household Labor Force Survey microdata in the 2004-2017 period. Blinder-Oaxaca and Juhn-
Murphy-Pierce Decomposition methods are applied, and the results show that the gender wage gap in favor of male employees in the said 
period cannot be explained by human capital differences, but by discrimination against women in the labor market.  
Methodology -   First wage equation regressions are set to see whether there is a difference between the effects and significance of 
explanatory variables on wages of male employees and females. Then, Blinder Oaxaca and Juhn Murphy Pierce decomposition methods are 
applied to see whether the wage gap can be explained by human capital differences or not. 
Findings- Data shows that there is a gender wage gap in favor of men in Turkish labor market and a strong discrimination against women. 
As for 2004, considering the human capital endowments, on average, women would have earned 5.2% more than what male employees 
earn. However, data show that male employees earn 15.1% more than what female employees earn, which can be interpreted that female 
employees have a wage-loss of about 20.3% due to discrimination. Both the wage gap and discrimination effects vary between regions. 
Most industrialized/developed and regions with high agriculture share in employment are usually the ones with larger gap and higher 
degree of discrimination. The wage gap and discrimination effects have declined until 2010, but they increased after that. 
Conclusion-  Gender wage gap and discrimination based loss in wages are seem to be persistent so far in Turkish labor market, but as the 
average level of female employees increase the gap is expected to decline in long run. 
 
Keywords: Gender wage gap, labor force surveys, micro data, Blinder Oaxaca Decomposition, Juhn-Murphy-Pierce Decompositon  
JEL Codes: J14, J16, J31  
 

 

1. INTRODUCTION   

Gender is an important factor that affects labor force participation and wages. In general, it is a known fact that women's 
labor force participation rate is significantly lower than that of men in all regions especially in underdeveloped and 
developing countries. In addition, the unemployment rate for women is higher in the less developed regions compared to 
the developed regions. 

As can be seen from Table 1 below, the labor force participation of adult males varies between 72 % and 87% in the world, 
while it is below 60% for adult females, and is even lower in the Arab States. The Arab States is also the worst region with 
regard to the youth female labor force participation rate, which is only 13.5 %. Also, it’s obvious from the table that young 
people’s (15-24 years) labor force participation is lower than that of older adults in all regions. 
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Table Hata! Belgede belirtilen stilde metne rastlanmadı.: Labor Force Participation Rates by Age and Gender  

Region  Gender 
Age 
Group 

Labor Force 
Participation 

(%) 
Region Gender 

Age 
Group 

Labor Force 
Participation 

(%) 

Developed Countries Male Youth 47.1 Latin America Male Youth 59 
Developed Countries Male Adult 72.4 Latin America Male Adult 84.3 
Developed Countries Female Youth 41.4 Latin America Female Youth 39.9 
Developed Countries Female Adult 54.1 Latin America Female Adult 56.2 
Eastern Europe Male Youth 40.1 Arab States Male Youth 45.9 
Eastern Europe Male Adult 72.4 Arab States Male Adult 87 
Eastern Europe Female Youth 31 Arab States Female Youth 13.5 
Eastern Europe Female Adult 55.7 Arab States Female Adult 24.5 
Eastern Asia Male Youth 52.3 Eastern Asia Female Youth 50.6 
Eastern Asia Male Adult 80.9 Eastern Asia Female Adult 63 
Source: 2017 ILO estimates. 
 

Table 2, which is compiled from the International Labor Organization (ILO) data, provides unemployment rates for women 
and men in various regions of the world. Accordingly, it is observed that in all regions, except Latin America and the Arab 
States, the female unemployment rate is a little above that of men. Asia is notable for the fact that women's labor force 
participation is higher and the unemployment rate is lower. Latin America is noteworthy due to the comparatively low 
women labor force participation and the relatively high female unemployment rate. 

Table 2: Unemployment Rates by Gender 

Country Group Gender Unemployment (%) 

Low Income Male 4.6 
Low Income Female 6.2 
High Income Male 5.3 
High Income Female 5.9 
Asia Male 4 
Asia Female 4.1 
Latin America Male 7.2 
Latin America Female 9.8 
Arab States Male 6.1 
Arab States Female 17.1 
Europe Male 8.2 
Europe Female 8.6 
Source: 2017 ILO estimates. 

2. LITERATURE REVIEW  

The difference in male-female wage emerged with the emergence of paid female labor. In the early stages of the Industrial 
Revolution, the wage was based on more work per piece rather than hourly work. In a study which examined the records of 
labor costs in various cities in England between 1750 and 1842, it was determined that the ratio of payments made per 
woman to men was between 0.33 and 0.75 (Burnette, 1997, pp. 258-260). In the hourly wage payment, it is difficult to 
determine how much of the wage difference between men and women originate from gender-based discrimination. 
However, no difference in productivity can be mentioned in the price per piece, since the work unit or the product 
produced is the same. For this reason, it can be argued that the difference in wage per piece is caused by discrimination 
based on gender. 

Today, the daily wage system is implemented in Turkey especially in agricultural sector, and both seasonal and permanent 
agricultural female workers are paid lower wages. According to statistics from TURKSTAT, daily payment to seasonal 
agricultural workers was 41 TL for female workers and 54 TL for males. Considering the monthly payments for permanent 
workers, 1118 TL was paid to women and 1304 TL to men (Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı, Wage Structure in 
Agricultural Enterprises, 2014). These data show that there is a 24% wage gap between men and women in daily wage 
earners and 14% gap in monthly wages. 

Why men earn higher wages than women is a matter of debate. Although there are many sociological, legislative and 
economic reasons, the question that is being sought in econometric studies is the following: Does the wage gap occur due 
to the differences in endowments (such as education, experience, skills) or the gap is caused by different marginal effects of 
these endowments, which indicates a discrimination? In other words, although the marginal effect of explanatory variables 
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such as educational experience is the same for men and women, do women have lower human capital and therefore 
receive lower wages because there are more frequent interruptions in women's work and education life due to reasons 
such as childcare and marriage, or do the employers pay less to women for the same endowments? 

In order to analyze whether there is a difference between the determinants of wages of black and white men and women, 
the microdata on wages in the 1976-1985 period was used in a research conducted by Wellingon in 1993. The study shows 
that there is no significant difference between the effect of education and experience on wages among men and women. 
However, it was found that men could devote more time to work-related training and eventually receive higher wages. It 
was also stated in the study that women work more in part-time jobs than men in their lives, and this situation makes men 
more advantageous in terms of work experience (Wellington, 1993, p. 404).  

Indeed, the part-time employment rate among women as well as the share of women in part-time employment is high in all 
countries. Table 3 compiled using ILO data confirms this. In all selected countries with different levels of development, the 
rate of part-time employment in women is much higher than that of men. Another striking point in the table is the fact that 
the share of women in part-time employment is higher in developed countries compared to developing countries such as 
Turkey, Mexico and Argentina. 

Table 3: Part-Time Employment 

    
Part-time Employment Rates 

      

   
Women Share of Part-time 

Employment Country Year 
Male Female 

Year 

Argentina 2017 16.0 34.8 2012 
 

62.8 
Canada 2017 15.9 27.9 2014 

 
66.6 

France 2014 13.5 26.4 2014 
 

78.6 
Germany 2017 10.9 33.6 2014 

 
78.1 

Israel 2015 14.6 28.7 2014 
 

69.4 
Italy 2017 10.0 31.3 2014 

 
73.9 

Japan 2015 11.7 35.6 2014 
 

69.8 
Mexico 2017 12.6 26.6 2014 

 
56.8 

Switzerland 2017 13.0 37.3 2014 
 

78.5 
Turkey 2017 8.6 21.4 2014   57.7 
Source: ILO database. 

There are also studies claiming that the effect of education on wages differ between men and women. In a paper consisting 
of female and male high college graduates, high school graduates and those who have not completed their high school 
education, 5% of the 1990 US surveys were used as a sample and the result shows that contribution of education on wages 
differ for all education levels between the two genders. According to the findings, the wage difference between college 
graduate and high school graduate men is 73.6% and this difference is about 80% in women (McCall, 2000, pp. 244-245). In 
other words, the effect of education on wages is more pronounced in women. In the same study, differences were found 
between the men and women in terms of the effect of education level on employment rate. According to the results of the 
study, it was found that the probability of finding a job for a woman with a college degree was 16% higher than that of a 
high school graduate. (McCall, 2000, p. 248) When these two results are evaluated together, it can be said that the effect of 
education on both job finding and wage is much stronger for women compared to men. 

 It is known that in Turkey, the effect of university education on the labor force participation rate is stronger for women 
compared to that of men. As it can be seen from Table 4, compiled using 2015 TurkStat data, while the labor force 
participation rate of male high school graduates was 73%, it was 89.4% for university graduates. In contrast, the labor force 
participation rate of female high school graduates was 33.3% and 72.9% for university graduates (TURKSTAT, 2016). In 
other words, university graduation leads to an increase of 16.4 points in the labor force participation of men and 39.6 
points in that of women. As can be seen from the table, as the level of education increases, the difference between female 
and male participation rates decreases. Another remarkable fact is that the female labor force participation rate of 
university graduates is 3 percentage points lower than the participation rate of the illiterate but uneducated men. The 
conclusion to be drawn from this table is that the most effective way to increase the female labor force participation rate is 
to establish policies to increase the number of women with tertiary education. 
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Table 4: Labor Force Participation Rates of Women and Men by Education Levels (%) 

Education Level Erkek Kadın 

Illiterate 46,5 22,9 
Literate but No Diploma 75,9 25,3 
Primary School Graduate 79,7 31,2 
Secondary School Graduate 63,6 21 
High School Graduate 73 33,3 
Vocational High School Graduate 82,9 42,1 
University Graduate 89,4 72,9 
Source: 2015 TURKSTAT Micro Data 

In an interesting study on the wage gap between men and women (Filer, 1985, p. 427), it was suggested that the wage 
difference cannot only be explained by gender as there is a number of other factors that should be taken into account. 
According to the so-called “Compensating differentials” explanation, factors such as the risk of the job, the responsibilities 
it entails, and the autonomy it requires can lead to more compensation payment in some jobs and there are differences in 
the choices of men and women. This compensation is one of the reasons why men are paid more. For example, secure work 
may be more preferable for women, whereas men may not pay similar attention to job security and as a result, men who 
work in more precarious jobs may receive higher wages as compensation. 

A study similar to the work of Filer was conducted on the Spanish labor market. In this study; different from Filer, variables 
such as the size of the workplace (number of employees), type of market addressed by the firm (national, international) and 
type of employment contract (part-time, continuous, fixed time etc.) were taken into account. It was proposed that the 
explanatory variables such as whether it was subject to collective bargaining and the degree of skills or qualifications 
required by the job (high, medium, weak) had an effect on wages, and that there were differences in terms of employment 
among men and women in such jobs, and the wage difference was partly due to these job-specific properties (Polavieja, 
2005, pp. 168-169). In his model, Polajeva tried to analyze how much of the variance in wages could be explained by work-
specific variables and how much of the variance could be explained by other variables such as human capital factors. 

In the context of Polavieja's work, two separate models, one composed just of human capital data and the other consisting 
of the work specific variables in addition to the human capital variables, were tested. According to the findings of the study, 
the gender wage gap was 22.7% in the model where only human capital was used, and only 16% of this gap could be 
explained by individual human capital (education, age) differences. In the second model using work-specific variables, the 
wage difference fell to 14.8 points and the remaining difference was due to work-specific variables (Polavieja, 2005, p. 174). 
When the studies by Filer and Polajeva are evaluated together, it can be seen that the difference in the wages between 
men and women is not only the result of gender-based discrimination or human capital differences between men and 
women, but also of the nature of work (risk, autonomy, responsibility, etc.) and work-related legal and technical 
characteristics (workplace size, market type, the degree of qualification required by the job). 

It is also suggested that women's lower wages are not due to lower paid jobs and sectors, but rather to discrimination of 
male managers against female employees. Local industries wage data from various states of USA was used in a study which 
tested the hypothesis that “as the weight of women in managing positions increases, the gender wage gap among 
employees decreases”. In the study, it was determined that the increase in female ratio among managers reduced the 
difference in wages, and the increase in female managers' positions further strengthened this effect (Cohen and Huffman, 
2007, p. 698). 

Swedish banking sector wage data was used in another study that supports the thesis that lower wages of women do not 
result from the difference in employment or sector. It was found that the wage gap was reduced in the banking sector with 
the effect of the trade unions before 1980, but it increased again after 1983. It was emphasized that the gender wage gap 
can be reduced only if the share of collective bargaining increases and the share of the individual employment contracts 
decreases (Acker, 1991, p. 405). 

It is a known fact that social policies towards women are an important factor in making decisions such as withdrawal from 
the labor market or transition to part-time work. Factors such as child benefit, length of paid leave and payment amount 
are undoubtedly affecting women's planning of work life. The labor force participation rates of women in the Scandinavian 
countries and other parts of the world where women's social policies are highly developed are significantly higher. The 
labor force participation of women in the world is around 50 percent while the average is 53 percent in the developed 
economies and in the EU. This ratio is about 85- 88% in the Scandinavian countries. 

In a study analyzing the effects of variables such as education, work experience, trade union membership, small child 
ownership, residence in the big city and housework on wages, it was found that the effects of many explanatory variables 
differ between men and women. In this study, using the data set of the Panel Study of Income Dynamics 1979-1987 by the 
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University of Michigan, it was found that the variable “doing housework” has a negative and significant effect on wages for 
both men and women but the effect on women wages was twice that of men (Hersch and Stratton, 1997, p. 291). Both 
childcare and domestic work, both of which are time-consuming (especially in women) and therefore negatively impacting 
human capital and productivity, had a negative impact on wages. The time spent on childcare or housework can 
alternatively be spent on individual's self-development and attendance. In addition, both childcare and housework require 
significant energy and they cause an increase in the level of anxiety. Both the energy devoted to housework and childcare 
and the increase in anxiety level affect productivity negatively, which is reflected in the wage because the wages under the 
market conditions are paid according to efficiency. 

It is also debated whether gender-based wage gap varies among industries (service, industry and agriculture) or public and 
private sectors. Since the employment in the public sector is subject to more stringent regulations, it is expected that the 
difference in wages between men and women in the public sector will be lower than that in the private sector. It is known 
that in Turkey and in many developing countries, the gender wage gap is higher in the agricultural compared to the service 
and industrial sectors. In a study using Danish labor market data between 1980 and 1990, gender-based wage gap in public 
and private sectors was examined according to qualification levels, and, as expected, the wage gap in the private sector was 
found to be wider (Rosholm and Smith, 1996, p. 267). In 1980, among qualified employees, the gender wage gap was 23% 
in public sector, while it was 33% in private sector. Among the non-qualified employees, the gender wage gap was 17% in 
the private and 10% in public sector. In 1990, the gender wage gap among qualified employees decreased to 18% and to 9% 
among nonqualified employees in the public sector. As for the private sector, the gender wage gap reduced to 30% among 
qualified employees while it increased to 18% among nonqualified employees (Rosholm and Smith, 1996, p. 297). The 
higher gender wage gap among qualified employees can be read as an indicator of the higher effect of education on wage is 
higher in men. Indeed, Kumlin (2007) reported that the difference between men and women regarding the effect of 
education on wages is higher in Japan compared with Sweden 

Another factor that affects the gender wage gap is marital status. If the average age (and hence the work experience) is 
higher, the married people are expected to be paid higher wages than their wives because of the higher number of booking 
fees due to childcare. In addition, the average wage income is expected to be lower than the married ones because the 
widows are generally elderly. To compare the wages of those who are married to those who are married, the average age 
of the divorced is difficult to determine without knowing the average age of those who are married. On the other hand, if 
the divorced couple has children, it is also important to consider which one of the parties takes child care. The party caring 
for the child will naturally agree to work with higher wages. For this reason, it is impossible to estimate the wages of 
divorced people as a priori. 

3. DATA AND METHODOLOGY  

3.1.Data 

Turkish Household Labor Force Survey’s microdata for the 2004-2017 period is used in this paper. Household Labor Force 
Survey being implemented regularly since 1988 by Turkish Statistical Institute, is the main data source which provides 
information about those employed; economic activity, occupation, employment status, wages, working hours etc. Also, for 
the unemployed, the survey contains information on job search time and search channels. All private households who are 
living in the territory of the Republic of Turkey are covered. Residents of schools, dormitories, kindergartens, rest homes for 
elderly persons, special hospitals, military barracks and recreation quarters for officers are not covered. Data are collected 
from the households which are selected by the defined sampling method. Statistical unit used is “household” in labor force 
surveys. Demographic information (age, sex, educational status, relationship to household head) is asked to all members of 
the household. But, questions on labor force status are asked for persons 15 years old and over. All information is collected 
by interviewers on a face-to-face basis with the help of portable computers (Computer Assisted Personal Interviewing-
CAPI). 

3.2. Model and Method 

Blinder-Oaxaca decomposition is an important method for analyzing the difference in wages of men and women. In the 
absence of discrimination in the labor market, men and women should get same wages if they have the same endowments 
(such as human capital, age, work experience, sector of employment, marital status etc). In other words, people who have 
the same characteristics except for their gender, should receive equal pay. In practice, however, the situation is different. 
As it can be seen from the regression results of this study, while all other variables are the same, there are statistically 
significant wage differences due to gender.  

In this context, a method was suggested by Blinder (1973) and Oaxaca (1973) to analyze what portion of the wage gap can 
be explained by the variables such as education, age, experience, sector and what portion can not be explained by these 
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factors. The method basically reveals how much of the wage gap can be explained by objective independent variables for 
two different groups and how much of the gap can’t be explained by these parameters. 

Let’s assume that wage equations for male (1) and female (2) employees are: 

𝐿𝑛 𝑊𝑀 = 𝛾𝑀 + 𝛿𝑀𝐴𝑀 + 휀                                                      (1) 

𝐿𝑛 𝑊𝐹 = 𝛾𝐹 + 𝛿𝐹𝐴𝐹 + 𝜇                                                      (2) 

Here 𝐿𝑛 𝑊𝑀 and 𝐿𝑛 𝑊𝐹 represents the logarithmic values of male and female employees’ wages respectively. 𝛾𝑀 and 𝛾𝐹  
are the constant terms, 𝛿𝑀 and 𝛿𝐹  are explanatory variables coefficients vectors, 𝐴𝑀 and 𝐴𝐹 are explanatory variable 
vectors and 휀 and 𝜇 are error terms for men and women respectively. If there is no difference or discrimination in the 
determination of wages of men and women, there should be no statistically significant difference between constant terms ( 
𝛾𝑀  and 𝛾𝐹) and coefficient vectors 𝛿𝑀 and 𝛿𝐹.  

A statistical difference between these coefficients would mean that the effect of the explanatory variables on wage differs 
between men and women. As can be seen in Table 5, which shows the results of the wage regressions given for the years 
2004, 2010 and 2017 (in Equations 1 and 2) for the whole country, the effect of the explanatory variables on wage is 
different for male and female employees. The logarithm of wage is the dependent variable in the regression. Explanatory 
variables consist of demographics (age, square of age, household size, marital status), education (last diploma obtained) 
and sector (agriculture, services and industry) in which employee works. For marital status, being single is chosen as the 
base dummy and agriculture is chosen as the base dummy for sector while the absence of was chosen as the base dummy 
for education. Thus, coefficient “High School” shows the logarithmic wage difference between having a high school diploma 
and having no diploma, while all other factors are same. 

Table 5: Wage Regression Results for Male, Female and Mixed Groups of Employees for Years 2004,2010 and 2017 

LnWage 2004 2010 2017 

Explanatory Variables Mixed Male Female Mixed Male Female Mixed Male Female 

Demographics 
         Age 0.07 0.08 0.05 0.07 0.08 0.06 0.06 0.07 0.05 

Age Squared 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Household Size -0.01 -0.02 0.00 -0.01 -0.02 -0.01 -0.02 -0.02 -0.03 

Married 0.12 0.13 0.01 0.13 0.13 0.05 0.09 0.12 0.04 
Divorced -0.04 0.03 0.04 -0.01 0.00 0.10 0.01 0.03 0.07 

Widowed -0.15 -0.10 0.02 -0.21 0.01 -0.09 -0.08 0.05 0.00 

Education 
         Primary School 0.18 0.12 0.10 0.03 0.01 -0.10 0.05 -0.04 0.00 

Secondary School 0.28 0.21 0.28 0.17 0.13 0.16 0.23 0.10 0.19 
High School 0.52 0.44 0.63 0.34 0.28 0.42 0.34 0.21 0.39 

Vocational High School 0.53 0.44 0.66 0.37 0.30 0.47 0.38 0.23 0.45 
University 0.91 0.83 1.10 0.86 0.82 0.97 0.81 0.68 0.90 

Sector 
         Industry 0.49 0.43 0.43 0.42 0.33 0.44 0.23 0.23 0.15 

Services 0.48 0.43 0.43 0.40 0.32 0.41 0.19 0.22 0.12 

          Constant 3.79 3.86 4.09 4.53 4.64 4.57 5.63 5.74 5.79 
Source: 2004, 2010 and 2017 Turkish Household Labor Force Survey microdata 

 

The difference in the determination of wages between women and men raises the question of whether there is 
discrimination against women in the labor market. In fact, the difference in the effects of the explanatory variables that 
determine the wage is not a sufficient proof of discrimination. For this to be true, there should be a wage difference 
between the average wages of men and women with the same human capital. In other words, the wage difference has to 
be too large to be explained by the variables used in the model. 

To reconcile, let's assume that education is the most important determinant of wage. If there is a gap between men and 
women in terms of the average level of education, the reason why men receive higher wages on average than women 
should be education, but not discrimination. On the other hand, if the wage gap is well above the size that can be explained 
by the educational difference, discrimination against women can be mentioned. For this to be determined, how much of 
the difference in wage is caused by the difference in explanatory variables should be calculated. 

Using the wage equations (1) and (2) for male and female employees, the wage gap (WG) can be formulated as:  
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𝑊𝐺 = 𝐿𝑛 𝑊𝑀 − 𝐿𝑛 𝑊𝐹 = (𝛾𝑀 + 𝛿𝑀𝐴𝑀 + 휀) − (𝛾𝐹 + 𝛿𝐹𝐴𝐹 + 𝜇)           (3) 

In this case, the expected value of the wage gap can be formulated as: 

𝐸(𝑊𝐺) = 𝐸(𝐿𝑛 𝑊𝑀) − 𝐸(𝐿𝑛 𝑊𝐹) = 𝐸(𝛾𝑀 + 𝛿𝑀𝐴𝑀 + 휀) − 𝐸(𝛾𝐹 + 𝛿𝐹𝐴𝐹 + 𝜇)   (4) 

Since the expected values of the error terms is equal to zero(E(휀) = E(μ) = 0)  and the expected values of coefficients are 
equal to themselves{𝐸(𝛾𝑀) = 𝛾𝑀, 𝐸(𝛾𝐹) = 𝛾𝐹 , 𝐸(𝛿𝑀) = 𝛿𝑀 𝑣𝑒𝐸(𝛿𝐹) = 𝛿𝐹}, equation 4 can be rewritten as: 

𝐸(𝑊𝐺) = (𝛾𝑀 − 𝛾𝐹) + 𝛿𝑀𝐸(𝐴𝑀) − 𝛿𝐹𝐸(𝐴𝐹)                              (5) 

Equation 5 should be rewritten to illustrate the composition in the question so as to model how much of the wage 
differences between women and men are derived from human capital and other characteristics, and from how much 
discrimination originates. The method developed for this is that the coefficients in the wage equation of men are adapted 
to female wages (Daymont & Andrisani, 1984, pp. 419-420). In this version, the question “what would the wage of women 
be if they had the same endowments as men” is answered. Thus, the algebraic notation will be: 

𝐿𝑛𝑊𝐹
∗ = 𝛾𝑀 + 𝛿𝑀𝐴𝐹 + 𝜇                                              (6) 

In this hypothetical female wage equation, women's endowments (𝐴𝐹)  are kept constant, and a hypothetical female wage 
(𝐿𝑛𝑊𝐹

∗) is calculated by using explanatory variables coefficient vectors (𝛾𝑀 𝑣𝑒 𝛿𝑀) of men. 

Thus, it is possible to rewrite the wage difference between men and women (equation 3) as follows: 

𝑊𝐺 = {(𝛾𝑀 + 𝛿𝑀𝐴𝑀 + 휀) − (𝛾𝑀 + 𝛿𝑀𝐴𝐹 + 𝜇)} + {(𝛾𝑀 + 𝛿𝑀𝐴𝐹 + 𝜇) − (𝛾𝐹 + 𝛿𝐹𝐴𝐹 + 𝜇)} 

= (𝐿𝑛 𝑊𝑀 − 𝐿𝑛𝑊𝐹
∗) + (𝐿𝑛𝑊𝐹

∗ − 𝐿𝑛 𝑊𝐹)                     (7) 

Taking the expected values, the wage gap composition will finally be as follows: 

𝐸(𝑊𝐺) = 𝑊𝐺̅̅ ̅̅ ̅ = (𝐿𝑛 𝑊𝑀̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ − 𝐿𝑛𝑊𝐹
∗̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ) + (𝐿𝑛𝑊𝐹

∗̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ − 𝐿𝑛 𝑊𝐹̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)            (8) 

Figure 1 geometrically illustrates the composition shown in the equation (8). Logarithms of wages are shown in Y-axis and 

endowments are shown in X-axis. (𝐿𝑛 𝑊𝑀̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ − 𝐿𝑛𝑊𝐹
∗̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ) reflects the gap between male and female wages due to the difference 

in endowments, and the second part (𝐿𝑛𝑊𝐹
∗̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ − 𝐿𝑛 𝑊𝐹̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅) reflects the gap arising from the discrimination against women.  

 

 

In this way, the amount of the difference in wages between males and females due to the difference in endowments could 
be calculated. The part of the wage gap which cannot be explained with endowment differences is considered to be caused 
by discrimination against women. 

4. FINDINGS AND DISCUSSIONS 

4.1. Blinder-Oaxaca Decomposition 

Within the scope of this paper, the Blinder-Oaxaca decomposition was calculated using micro datasets with the STATA 
program for 12 regions (NUTS1) and the whole country for years 2004, 2010 and 2017. When the decomposition of 2004 
for the country, as a whole, is considered, as it can be seen from Table 6, there is a 15,1'% wage gap in favor of men. If the 
women could get as much bonus as men to their endowments, the average wage of women would be 5.2% more than men. 
This is because the average education level of women in employment is higher than that of men. A significant proportion of 
the employed males are ones with low levels of education compared to the employed females where those with a high 
level of education have a higher weight in employment. In other words, the effect of education on labor force participation 
is much stronger in women. Therefore, despite the fact that the gap due to endowments should have been 5.2% in favor of 
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women, the final difference was 15.1% in favor of men because of the 20.3% discrimination effect. This means that, on 
average, women are paid 20.3 % less than what they could get if everything was fair. 

Table 6: Blinder-Oaxaca Decomposition for Turkey, 2004 

LnWage Coefficient Standart E, t-statistics P>t % 95 Confidence Interval 
Wage Gap             

Female 5,920 0,007 793,470 0,000 5,906 5,935 
Male 6,072 0,003 1872,360 0,000 6,065 6,078 
Difference -0,151 0,008 -19,430 0,000 -0,166 -0,136 
Decomposition 

      Explained 0,052 0,004 11,810 0,000 0,043 0,061 
Unexplained -0,203 0,007 -30,710 0,000 -0,216 -0,190 
Source: Computed by using 2004 Household Labor Force Survey micro dataset 

East Marmara (37.8%), West Marmara (31.5%) and Mediterranean (27.7%) had the highest pay gap in 2004; the lowest 
regions were Southeast Anatolia (0.2%), Middle East Anatolia (6.4%) and Middle Anatolia (11.1%). In other regions, the 
magnitude of discrimination-based gap varied between 11.3% and 26.4%. 

The final wage gap, despite the endowment-based gap (in favor of women) increased to 9.1% in 2010. Discrimination-based 
gap decreased to 18.2%, on the other hand. This result shows that between 2004 and 2010, the proportion of educated 
women in employment increased. When we look at the absolute differences, it is possible to say that the discrimination 
against women decreased because both the final wage gap and discrimination-based gap decreased. On the other hand, it 
is possible to say that the discrimination against women increased because the ratio of the discrimination-based gap to the 
final gap rose. (since 18.2/9.1 is greater than 20.3/15.1)       

Table 7: Blinder-Oaxaca Decomposition for Turkey, 2010 

LnWage Coefficient Standard E, t-statistics P>t % 95 Confidence Interval 
Wage Gap             

Female 6.679 0.006 1150.850 0.000 6.667 6.690 
Male 6.770 0.003 2566.000 0.000 6.765 6.775 
Difference -0.091 0.006 -15.200 0.000 -0.103 -0.079 
Decomposition 

      Explained 0.091 0.004 23.840 0.000 0.083 0.098 
Unexplained -0.182 0.005 -37.780 0.000 -0.192 -0.173 
Source: Computed by using 2010 Household Labor Force Survey micro dataset 

 

In 2010, the regions with the highest wage difference due to discrimination were Western Black Sea (29.3%), West 
Marmara (26%) and Mediterranean (25%); the lowest regions were Northeast Anatolia (6.2%), Southeast Anatolia (6.5%) 
and Middle East Anatolia (7.5%). In other regions, the wage difference from discrimination varied between 12.8% and 
23.7%. 

In 2017, which is the last year of the examined period, both discrimination-based gap and the final gap were found to have 
risen again. As can be seen from Table 8, the final wage difference between men and women was 12.5% in favor of men 
and the wage difference caused by discrimination was 19.4% in favor of men. The wage difference in favor of women based 
on endowments decreased to 6.8% compared to 2010. In 2010 endowments-based gap was 9.1% in favor of women. These 
results show that the education premium in women's wages has decreased compared to 2010 and the discrimination has 
increased slightly. 

Table 8: Blinder-Oaxaca Decomposition for Turkey, 2017 

LnWage Coefficient Standard E, t-statistics P>t % 95 Confidence Interval 
Wage Gap             

Female 7.436 0.005 1573.760 0.000 7.427 7.445 
Male 7.561 0.003 2987.660 0.000 7.556 7.566 
Difference -0.125 0.005 -25.290 0.000 -0.135 -0.115 
Decomposition 

      Explained 0.068 0.003 22.410 0.000 0.062 0.074 
Unexplained -0.194 0.004 -47.830 0.000 -0.202 -0.186 
Source: Computed by using 2010 Household Labor Force Survey micro dataset 
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Considering the regional results of 2017, the highest wage gap due to discrimination was observed in Western Anatolia 
(28.3%), Mediterranean (25.3%) and Northeast Anatolia (24.1%); the lowest regions were Southeast Anatolia (13.3%), 
Eastern Black Sea (16.9%) and Istanbul (16.4%). In other regions, the wage difference from discrimination varied between 
18.6% and 23.6%. 

4.2. Juhn-Murphy-Pierce Decomposition 

The Blinder-Oaxaca method has been criticized for being static (Pereira and Galepo, 2007, p.3). A dynamic model showing 
the course of discrimination over time was proposed by Juhn et al. In a study in which the wage data of black and whites 
were examined in the 1963-1987 period, Juhn and others, who wanted to examine how much of the wage differences were 
caused by unobservable factors and the progress of this composition over time, used a dynamic econometric model (Juhn 
et al., 1991, pp. 122-126). Thus, it was possible to demonstrate the extent to which the change in endowments explained 
the change in wage differences. Juhn and others have now defined the difference in wages that cannot be explained by the 
change in endowments as residual differences. In a study conducted in 1993 by the same authors, they examined the effect 
of the increase in quality of skill on the wage differences by using the same econometric method. In the studies which 
examined the wage differences between the sectoral and vocational men in the agricultural, construction, manufacturing, 
retail and service sectors, they concluded that the difference due to the observed quality premium was insufficient to 
explain the difference between the sectors and the occupational groups (Juhn et al., 1993, p. 441). 

Following the method of Juhn and others, in order to analyze the course of wage gap in the 2004-2017 period, educational 
status, age, square of age, marital status, sector of employment and urban residence were used as explanatory variables for 
the wage equations of men and women and course of wage gap is analyzed by the help of STATA statistics software by 
using the “jmpierce2” command.   

In Juhn-Murhphy-Pierce (JMP) decomposition, it is possible to see the raw differences between wages, the differences due 
to the quantitative effect (weight in the labor market), residual differences and the change of these variables over time. 
Results of JMP decomposition are given in Table 9 and 10. To explain the concepts in the tables; the raw difference is the 
observed gap. The raw difference can be defined as the gap which occurs in the labor market when the wages, 
endowments of the workforce and the market price of these endowments are given. The residual difference, on the other 
hand, is the gap caused by unobserved factors. Therefore, residual difference indicates a wage gap due to discrimination. 
Quantity effect, in brief, is the difference caused by the change in the endowments inventory of the workforce. The price 
effect, on the other hand, is the effect of changes in the prices of those endowments in the labor market. For example, if 
we define the difference between the wages of two people working in different sectors who have the same education 
status, gender, age and marital status as the sector premium, the change in this premium and the premium itself shows the 
price effect. Regarding other abbreviations in the table, “E” stands for the change in expected difference and “U” stands for 
the change in residuals.  

It is observed that the raw difference decreased in the 2004-2017 period. This shows that the observed wage gap between 
men and women has narrowed. On the other hand, the increase in the residual difference from 18.2% to 23.1% indicates 
that the wage discrimination against women in the labor market has increased. The reason for the increase in the 
discrimination-based wage gap despite the narrowing gap observed is that the average level of education of women in the 
labor market has increased faster than men in the said period. As a matter of fact, Table 10 shows that the situation is 
caused by the quantity effect. 

Table 9: Wage Gap Decomposition, Juhn-Murphy-Pierce Method 

 
Raw Differential Quantity Effect Residual Gap 

2004  0.179 -0.003 0.182 
2017  0.147 -0.084 0.231 

 
Table 10: Change in Wage Gap Decomposition, 2004-2017 

  Difference in (components of) differentials: 

 
D E U 

 Total -0.032 -0.082 0.050   

 
Decomposition of difference in predicted gap: 

 
E Q P 

 Total -0.082 -0.065 -0.016 
 

 
Decomposition of difference in residual gap: 

 
U Q P 

 Total 0.050 0.102 -0.053   
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5. CONCLUSION 

In conclusion, it can be said that a significant portion of the gender wage gap in the period 2004-2017 is due to 
discrimination. In other words, the average wages of women must have been higher than that of the men when the 
endowments (such as human capital) are taken into consideration, but the final wage gap is getting wider in favor of men 
because of the discrimination against women in labor market. Last but not least, the data show that gender wage gap and 
discrimination based loss in female wages are seem to be persistent in Turkish labor market, but as the average level of 
female employees increase the gap is expected to decline in long run. 
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ABSTRACT  
Purpose- The purpose of this study is to evaluate the effectiveness of the insured trade credit on the international trade abroad and in our 
country and to raise awareness about the issue that has great potential for growth in our country in the future.  
Methodolgy- The studies investigating the effect of the insured open account trade by private and officially supported export credit 
agencies on the development of exports and in general international trade were examined. The effect of export growth on economic 
development has been examined in order to assess the impact of export credit insurance. The fundamental concepts with the literature 
review have been summarized. 
Findings- Through the literature review, the following facts have been obtained. Supplier credit leads to the increase in sales of the supplier 
and that in turn leads to company growth. It is also an important financing source for the buyer who buys on credit also sells on credit and 
that leads to an increase in trade flows. It is complementary and alternative to bank loans especially in the periods of financial constraints 
when the companies are in need of working capital finance. Insured open account trade has a quite significant effect on increasing the 
exports of the country.  At macro level, there is a dual causality relationship between export growth and economic development.  
Conclusion- As the result of the study, it has been concluded that the insured trade credit promotes the growth of trade flows and supply 
chains that would lead to the growth in trade volumes and economic growth. 
 
 

Keywords:  Supplier credit, trade credit, open account trade, export credit insurance, credit insurance 
JEL Codes: G22, F18, H81 
 

İHRACAT ARTIŞININ VE EKONOMİK BÜYÜMENİN SAĞLANMASINA YÖNELİK OLARAK İHRACATTA 
TEDARİKÇİ KREDİ RİSKİNİN SİGORTALANMASI 
 

ÖZET 
Amaç- Bu çalışmada amaçlanan gerek ülkemizde gerekse yurtdışında sigortalanmış kredili ticaretin dış ticaret üzerindeki etkisinin 
araştırılması ve konunun önemi üzerinde farkındalık yaratarak ülkemizde gelecekte çok büyüyebilecek bir potansiyele dikkat çekmektir.  
Yöntem- Resmi destekli ihracat kredi sigortası ya da özel sektör kredi sigortası kuruluşları tarafından sigortalanan açık hesap ticaretin, 
ihracatın ve genel olarak uluslararası ticaretin gelişimine olan desteği konusunda yapılan çalışma örnekleri incelenmiştir. İhracatın 
ekonomik büyüme üzerindeki etkisi üzerinde durularak, ihracat kredi sigortası desteği irdelenmiştir. Temel kavramlar ve literatür çalışmaları 
özetlenmiştir.  
Bulgular- Literatür taraması sonucunda elde edilen bulgular şunlardır: Tedarikçi kredisi, tedarikçi firmaların satışlarını arttırarak firma 
büyümesine katkı sağlamaktadır. Alıcı firmalar için de önemli bir finansman kaynağı olmaktadır. Alıcı şirketin kendisi de müşterilerine kredili 
satış yapabildiğinden, ticari akımlarda artış sağlanmaktadır. Tedarikçi kredisi, işletme sermayesi finansman ihtiyacının karşılanmasında, 
özellikle finansal sıkışıklıkların olduğu dönemlerde şirketler için banka kredisine alternatif ve tamamlayıcı bir finansman kaynağı olmaktadır. 
Açık hesap ticaretin sigortalanması, ülkenin ihracatını arttırma konusunda son derece önemli bir role sahiptir. Makro düzeyde, ihracatın 
büyümesi ile ekonomik gelişme arasında da iki yönlü bir nedensellik ilişkisi bulunmaktadır.  
Sonuç- Çalışmada sigortalanmış kredili satışların ticari akımlarda büyümeyi destekleyeceği, tedarik zincirlerinin büyümesine neden olmaları 
sonucunda da, ticaret hacminin artmasına, ekonomik büyümeye katkı sağlayacakları sonucuna ulaşılmıştır.  
 

Anahtar Kelimeler: Tedarikçi kredisi, kredili ticaret, açık hesap ticaret,  ihracat kredi sigortası, kredi sigortası  
JEL Kodları: G22, F18, H81 
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1. GİRİŞ   

Kredili ticarette tedarikçiler mal ve hizmet bedellerini teslimatta peşin almak yerine belirli bir vadenin sonunda almayı kabul 
ederler. Tedarikçi alıcıya ödemesi için bir vade tanıyarak  alıcıya kısa vadeli bir kredi (trade credit)  açmaktadır (Nilsen J. H., 
1999).  Tedarikçi teslim edilmiş mallarla ilgili olarak alıcıya ödemesini gecikmeli olarak yapmak konusunda bir imtiyaz 
tanımaktadır. (Cunat, 2004).  Bu işlemin tedarikçi açısından önemi rekabet avantajı yaratarak satışlarında artış 
sağlamasındadır. (Li, 2014). Tedarikçinin mal bedelini peşin almak yerine belli bir ödeme vadesine bağlı olarak tahsil etmesi 
finans literatüründe alacaklara yapılan yatırım olarak tanımlanır. Tedarikçinin işletmenin alacaklarına yaptığı bu yatırımı 
karşılığında belirli bir getiri elde etmesi beklenir. Alıcı açısından ise bu bir finansman imkânıdır. (Long, Malitz, & Ravid, 1993)  
Şirketler arası kredi ( intercompany credit ) veya kredili ticaret, kredili satış ( trade credit, credit sales)  olarak da 
adlandırılan,  tedarikçi kredisi (supplier credit) alıcıya banka kredisi benzeri bir finansman imkânı sağlar. Alıcının 
bankasından sağlayabileceği işletme sermayesi kredisinin yerine geçer. (Meltzer, 1960)  Tedarikçi açısından vadeli satış 
ürünün satış fiyatına paranın zaman değeri olarak bilinen bir faiz farkının ilave edilmesini gerektirir. Bir başka deyişle, vadeli 
satılan bir malın fiyatının ise belirli bir iskonto oranı ile hesaplanan peşin fiyatı vardır. Tedarikçinin nakit iskonto uygulayarak 
peşin satış yapması satışlarının beklenilenden az olmasına neden olabilir. Aynı şekilde vadeli satış yaparak satışlarını 
arttırması mümkündür. Ancak bu şekilde elde edeceği ilave kazancın alacaklara yapılan ilave yatırımdan dolayı oluşan 
maliyeti aşması gereklidir. (Özdemir, 1999) Tedarikçinin kredili satış yapmasının sebeplerine ilişkin birçok teori vardır.  İşlem 
maliyeti teorisine göre kredili ticaret alıcı ve satıcı arasındaki işlem maliyetini azaltır. Ödeme vadesi konusunda önceden bir 
anlaşma sağlanır ve faturalar bu ödeme vadesinde toplu olarak ödenir. Tedarikçi ile alıcı arasında bir hesap ilişkisi vardır. 
Belirli dönemlerde mutabakat yapılır. Finansal aracılık teorisine göre tedarikçilerin finansal açıdan daha güçlü kuruluşlar 
olması bankalardan kredi kullanma maliyeti konusunda bir avantaj elde etmesine sebep olmaktadır. Tedarikçiler bu avantajı 
vadeli satış yaparak alıcılarına kaydırmaktadırlar. Fonların akışı büyük firmalardan finansal açıdan göreceli olarak daha zayıf 
firmalara aktarılmaktadır. Kredili satış yapılmasının sebeplerinden biri talep dalgalanmalarında vade değişikliğinin yapılması 
yoluyla alıcı için efektif fiyat değişikliğinin sağlanmasıdır. Fiyat ayırımcılığı olarak bilinen bu teoriye göre tedarikçiler diğer 
kredi alternatiflerine ulaşmakta zorluk çeken riskli müşteri grubuna vadeli fiyat uygulamak yoluyla fiyat farklılığı 
yaratmaktadırlar. Kredi değerliliği yüksek firmalar bu fiyat farkını üstlenmek istemezler ve peşin ödeme yoluna giderler. 
Alıcıya tanınan vade ile riski nispeten yüksek müşteri fiyat dışında bir de ilave finansman avantajı elde etmektedir. (Petersen 
& Raghuran, 1997)  Smith, alıcının mal bedelini peşin ödemek yerine mal tesliminden sonra ödemesinin ürünün kalitesi 
hakkında bir kontrol imkânı sağladığını ve bu kontrol imkânının alıcının düzenli siparişleri için bir süreklilik sağladığını 
söylemiştir.  Bu durum asimetrik bilginin azaltılması konusunda da etkin olmaktadır. (Smith, 1987) Kredili satışlarda 
temerrüt riskinin de dikkate alınması gereklidir. Kredi vadesinin uzatılması satışları arttıran bir unsurken, artan belirsizliğe 
bağlı olarak kredi riski de artar. (Wieczorek, 2005)  

İhracatta tedarikçinin kredili satışları dolayısıyla taşıdığı risk birkaç nedene bağlı olarak daha yüksektir. Bunlardan biri 
tedarikçinin potansiyel müşterisi hakkında bilgi edinme konusunda yaşayabileceği sıkıntıdır. Tedarikçi, ticari riskin yanısıra 
politik risklerle karşılaşabilir. Tahsilat problemlerinin oluşması durumunda alıcının bulunduğu ülkede başlatılan tahsilat 
işlemleri o ülkenin kanunlarına göre yürütüleceğinden tahsilatın etkinliği konusunda sıkıntılar yaşanabilir. Uluslararası 
ticaretin gittikçe açık hesap ödeme şekli ile yürütülmesi, tedarikçinin karşılaşacağı riskin boyunu arttırmaktadır. Açık hesap 
ticarette, tedarikçi lehine banka aracılığıyla verilen herhangi bir garanti mevcut değildir. Ödeme şekillerinden mal mukabili 
ticaret olarak bilinen açık hesap ticarette tedarikçi malı alıcıya sevk eder ve faturasını düzenler. Alıcı malları teslim alır ve 
faturada yazılı ödeme vadesinde doğrudan ihracatçıya ödeme yapar Artan rekabet sonucunda tedarikçi bu riski taşımakta ve 
riskin azaltılması konusunda banka dışı çözümlere ve alternatif finansman tekniklerine yönelmektedir. Kredili ticaretin 
sürdürülebilirliği tedarikçinin karşılaşacağı bu risklerin teminat altına alınması yoluyla mümkündür. İhracatçının vadeli ve 
açık hesap satışları dolayısıyla karşılaşacağı ticari ve politik riski teminat altına alan finansal araçlardan biri ticari alacak 
sigortası (trade credit insurance ) olarak da bilinen kredi sigortasıdır. Özel sektör kuruluşları ve resmi destekli kredi sigortası 
kuruluşları (export credit agencies, ECAs)  tarafından düzenlenen bu poliçeler kısa vadeli ticari alacağın fatura vadesinde 
tahsil edilememesi riskini teminat altına alırlar. (Çetiner & Eke, 2018)  

Bu çalışma 4 bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, tedarikçi kredisinin teminat altına alınmasında kullanılan kredi sigortası 
ile ilgili bilgilere yer verilerek ihracat kredi sigortası şirketlerinin standart kredi sigortası poliçesi düzenlemek konusundaki 
uygulamalarının yanı sıra resmi destekli ihracat kredi sigortası kuruluşlarının diğer ürün ve uygulamalarına yer verilmektedir. 
İkinci, üçüncü ve dördüncü bölümlerde literatür çalışmalarından yararlanılmıştır.  İkinci bölümde, tedarikçi kredisinin kredili 
ticaretin büyümesi yoluyla ticarete etkisi incelenmektedir. Üçüncü bölümde, sigortalanmış tedarikçi kredisinin (insured 
supplier credit, insured trade credit) ihracat ve uluslararası ticaret üzerindeki etkisi analiz edilmiştir. Dördüncü bölümde, 
ihracatın ekonomik büyüme üzerindeki etkisini inceleyen çalışmalara başvurulmuştur.    

2.KREDİ SİGORTASI KURULUŞLARININ ÜRÜN VE UYGULAMALARINDAKİ FARKLILIKLAR  

Uygulamada standart olarak bilinen kısa vadeli kredi sigortası ile mal ve hizmet tedarikinde bulunan tedarikçiler açık hesap 
ve kredili satışlarından doğan ticari risklerini sigortalamaktadırlar. Poliçelerde tedarikçiler sigortalı konumundadırlar. 
Tedarikçilerin mal sattığı müşterileri ise kredi sigortası şirketlerinin ödeme riskini taşıdığı borçlu konumundaki şirketler, 
kredi sigortası terminolojisinde alıcı konumundaki şirketlerdir.  Alıcılar, sigortalı ile aynı ülkede ise yurtiçi kredi sigortaları, 
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şayet alıcılar başka bir ülkede ise ihracat kredi sigortaları söz konusu olmaktadır. Sigortalanmış ticari alacak riskinin, örneğin, 
mal ve hizmetlerin teslimatı gibi, bir ticari işlemle doğrudan bir bağlantısı olmak zorundadır. Kısa vadeli ticari işlemlerle ilgili 
olarak düzenlenen kısa vadeli yurtiçi veya ihracat poliçelerinde teminat kapsamına alınan kredi riskine ilişkin vade genellikle 
azami 1 yıldır. Genellikle özel sektör kredi sigortası kuruluşları tarafından düzenlenen kısa vadeli bu poliçelerle tedarikçiler 
yurtiçi ya da ihracattan kaynaklanan ticari riskleri güvence altına alırlar. (Çetiner & Eke, 2018)  Bu poliçelerde, yükleme 
sonrası karşılaşılabilecek ticari riske ilişkin verilmiş garantiye ek olarak,  bazı durumlarda örneğin özel üretim mallar söz 
konusu olduğunda yükleme öncesi riskler de teminat altına alınmaktadır. Alıcı ile kontratın imzalanması ile başlayan bu 
teminatta, alıcının henüz yükleme yapılmadan evvel iflası sözkonusu olursa sigorta poliçesine yapılacak bir ekle ile yükleme 
öncesi riskler de teminat altına alınabilir. (Becue, 2013) 

Resmi destekli ihracat kredi sigortası kuruluşları ülke hükümetlerinin ülke ihracatını desteklemek üzere kurdukları kamu ya 
da yarı kamu statüsündeki kuruluşlardır.  Bu kuruluşların ihracat kredi sigortası programlarının bazıları özel sektör kredi 
sigortası kuruluşları tarafından yönetilmektedir. Özel sektör kuruluşları bir taraftan kendi adlarına faaliyet gösterirken, diğer 
taraftan ülkenin resmi kuruluşu adına programı yönetmekle ilgili olarak faaliyet gösterirler ve genellikle kredi vadesi 2 yıl 
üzeri olan riskleri teminat altına alırlar. Bu kuruluşlar, OECD ve diğer direktiflere göre faaliyetlerini sürdürürler. Avrupa Birliği 
üye ülkelere OECD ülkelerine yönelik olarak bu kuruluşların iki yıldan kısa vadeli ticari riskleri teminat almak üzere devlet 
destekli sigortalama faaliyeti yapmasına izin vermemektedir. Bu alan özel sektör kuruluşlarına tanınmıştır. Ancak diğer 
ülkeler için bu kısıtlama yoktur. Birçok kredi sigortası kuruluşu daha kısa vadeli riskleri de sigortalamaktadır. Bu kuruluşlar, 
ülkenin ihtiyaçlarına göre programlarını yapılandırabilirler. Resmi destekli kredi sigortası kuruluşları,  ürünlerinin isimleri, 
vade ve koşulları, prim oranları ve prosedürleri farklı olmakla birlikte temel programlar uygularlar. Bu kuruluşların verdiği 
garanti desteği, sigorta veya garanti desteği olarak da adlandırılmaktadır. Resmi destekli ihracat kredi sigortası kuruluşları 
tarafından düzenlenen kısa vadeli kredi sigortası poliçeleri tedarikçinin tüm açık hesap satışlarını içerecek şekilde birden 
fazla alıcıyı ( wholeturnover ) teminat altına alabilir veya tek alıcılı (single risk) olarak da düzenlenebilir. Bu kuruluşlar kısa, 
orta ve uzun vadeli alacak risklerini teminat altına alan poliçeler düzenlerler. Kredi veren kuruluşlar için düzenlenen ve orta 
ve uzun vadeli tedarikçi kredisini ( supplier credit ) teminat altına alan, tedarikçileri ve finansal kuruluşları ödeme riskine 
karşı koruyan sigorta poliçeleri düzenlerler. Kredi veren kuruluşlar ihracata bağlı ticari alacakları satın alma yoluna 
gittiklerinde veya ticari alacağa bağlı finansman söz konusu olduğunda, poliçe ödeme riskini teminat altına alan önemli bir 
ticaret finansmanı aracı haline gelmektedir. Buna ilave olarak bu kuruluşlar, alıcı kredileri ( buyer credit ) programı ile orta 
ve uzun vadeli risklerle ilgili olarak, başka ülkedeki alıcının ya da alıcının bankasının ödeme riskini doğrudan 
üstlenmektedirler. İhracatçılar verilen bu garanti ile ihracat potansiyelini arttırmakta ve bankaları aracılığıyla bu garantiye 
istinaden teslimatta erken tahsilat imkânı elde etmektedirler. İhracat yapan tedarikçilerin yükleme öncesi finansman 
ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik ticari bankalar tarafından verilen işletme sermayesi finansmanına yönelik krediler için, 
tedarikçinin ödeme riskini teminat altına alan garantiler düzenlerler.  İthalatçının bankası tarafından açılan gayrikabili rücu 
akreditiflerin banka tarafından ödenmeme riskini, teyit veren banka için teminat altına alan poliçeler düzenlerler.   Sınır 
ötesi ticarette lehtara hitaben düzenlenmiş teminat mektuplarının, lehtar tarafından vadeden önce haksız bir şekilde nakde 
çevrilme talebi ile karşılaşılması durumunda politik risk sebeplerinden biri olarak kabul edilen bu durumu amir veya teminat 
mektubunu düzenleyen banka adına teminat altına alan poliçeler düzenlerler.   Proje finansmanında ve yapılandırılmış 
finansman işlemlerinde karşılaşılan ticari ve politik riskleri teminat altına alan sigorta poliçeleri düzenlemektedirler.   Yurtdışı 
finansal kiralama faaliyetleri ile ilgili olarak kiraların zamanında ödenmesini garanti altına alan poliçeler düzenleyebilirler. 
Yurtdışı ihale süreçlerinde yurtdışı ihale döviz kuru teminatı ile ihaleye giren şirketin verdiği teklifin kabulünden evvel, teklifi 
veren şirketin ihalede geçerli olan para birimi dışında bir para biriminden teklif vermiş olması halinde, ihale süreci 
sonuçlanan kadar kurdaki değişimlerden dolayı oluşan kur riskini teminat altına alan poliçeler düzenleyebilirler. Sınır ötesi 
yatırımlarda karşılaşılan savaş, terör, konvertibilite problemleri gibi politik risklerin yan ısıra, taşınır ve taşınmaz varlıklara 
yönelik el koyma, millileştirme veya istimlak gibi politik riskleri teminat altına alan politik risk sigortaları düzenlerler. (Grath, 
2010) 

3.TEDARİKÇİ KREDİSİNİN TİCARETİN BÜYÜMESİNE ETKİSİ  

Tedarikçi kredisinin ticaretin büyümesine olan etkisini iki yönlü düşünmek mümkündür. Bunlardan ilki tedarikçi kredisinin 
hem tedarikçinin satışlarını arttıran hem de alım yapan şirketin kendi ticaretini de sürdürülebilmesine imkân veren bir 
finansman kaynağı olmasıdır.  Alıcı, bu kredi imkânından yararlanarak peşin ödeme yerine vadeli ödeme imkânı elde 
ederken, kendi müşterisine de vadeli satış yapma imkânı elde edebilir. Diğeri ise, alıcı için bu finansman imkânının 
işletmenin faaliyetlerini sürdürülebilmesi için banka kredisine alternatif bir finansman kaynağı oluşturmasıdır. Şirketlerin 
işletme sermayesi finansmanı için ihtiyaç duydukları finansmanın tedarikçinin sağladığı bu kredi imkânı ile ikamesi söz 
konusudur.  Bu nedenle literatür taramasında tedarikçi kredisinin ticaretin büyümesine olan etkisi iki yönlü ele alınmıştır.  

Fernando ve Mulier’in, sekiz ayrı Avrupa ülkesinde 1993 - 2009 yıllarına ilişkin 600.000 şirketi kapsayan ve 2,5 milyon küçük 
ve orta boy işletmeye ilişkin veri içeren çalışmalarında finansal piyasalardaki farklılıklar göz önüne alınarak tedarikçi 
kredisinin firmaların büyümesine olan etkisi ölçülmeye çalışılmıştır. Çalışmanın sonucuna göre firmalar tedarikçi kredisinden 
yararlanarak büyümelerini finanse etmektedirler. Fernando ve Mulier’e göre tedarikçi kredisi iki yönde ticareti destekler. 
Tedarikçi kredili satış yaptığında tedarikçi için ticari alacak söz konusudur.  Alıcı ise vadede ödeme yapılana kadar ticari borç 
taşır.  Tedarikçi şirket vadeli satış yaparak satışlarını büyütme çabasındadır. Alıcı üretimini sürdürebilmek için bir finansman 
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kaynağı elde etmektedir. Ayrıca, kendi müşterisine de kredili satış yapabilir. Böylece ticari alacak ve ticari borç ilişkisi tüm 
tedarik zinciri boyunca devam eder. Bu iki yönlü ilişki şirketler arası kredi kanalını birlikte oluşturmaktadır. Firmalar 
üretimlerini arttırabilmek için alternatif bir finansman kaynağı olarak tedarikçi kredisinden yararlanırlar. Fernando ve 
Mulier, çalışmalarında tedarikçi kredisinin özellikle finansal sıkışıkların olduğu dönemlerde banka kaynaklarına ulaşmakta 
zorluk çeken şirketler için önemine ilişkin de tespitlerde bulunmuşlardır. Bu dönemlerde tedarikçi kredisi firmalar için daha 
önemli hale gelmektedir. Şirketler tedarikçi kredisinden yararlanarak üretimlerini sürdürürler ve ticarete devam edebilirler. 
Ticaretin sürekliliği sağlanmış olur. (Ferrando,&Mulier,2013)Boissay ve Gropp, Fransa’da faaliyet gösteren şirketlere ilişkin 
deneye dayalı verilerle çalışmanın kapsamını genişletmişlerdir. Araştırmalarında firmaların büyümesi ile tedarikçi kredisi 
kullanımı arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Likidite problemi yaşan firmalar beklenmeyen şoklarda tedarikçilere olan 
ödemelerinde temerrüde düşebilirler. Bu firmalar genellikle kredi bulma imkânları bakımından zorluk yaşayan firmalardır. 
Araştırmanın sonucuna göre, bu firmalar likidite problemlerinin yüzde yirmi beşinden fazlasını tedarikçilerine ödemelerini 
geciktirerek aktarmaktadırlar. Bu temerrüt zinciri likiditesi yüksek ve finansal piyasalara ulaşmakta zorluk çekmeyen büyük 
tedarikçi firmalara ulaşıncaya kadar devam etmektedir. (Boissay & Gopp,2007)  

Fisman ve Love, benzer bir çalışmayı yaparak piyasalar arasındaki farklılıklardan hareketle bir görüş geliştirmişlerdir. Az 
gelişmiş finansal piyasaların bulunduğu ülkelerde tedarikçi kredisinden daha fazla yararlanan sektörlerin daha hızlı bir 
büyüme gösterdiğini söylemektedirler. (Fisman & Love, 2003). Nilsen, benzer bir araştırmasında banka kaynaklarına bağımlı 
olan şirketlerin harcamalarını azaltma yoluyla para politikalarındaki şoklardan daha fazla etkileneceğini göstermiştir. 
Özellikle küçük ölçekli firmalar için tedarikçi kredisi alternatif bir kredi kanalı olarak öne çıkmaktadır (Nilsen, 1999). Petersen 
ve Raghuran, ABD pazarında küçük ölçekli firmalara yönelik olarak yaptıkları araştırmada, finansal kuruluşlardan kredi temin 
etmekte zorlanan şirketlerin tedarikçi kredisinden daha fazla yararlandığını göstermektedirler (Petersen & Raghuran, 1997). 
Ogawa, Sterken ve Tokatsu’nun Japonya’daki küçük ölçekli firmalara (KOBİ’ler) ilişkin yaptıkları çalışmada elde edilen sonuç 
banka kredilerine ulaşım imkânının zor olduğu KOBİ’lerde tedarikçi kredisine bağımlılığın yüksek olduğu yönündedir. 
Tedarikçi kredisi KOBİ’ler için banka kredisine ciddi bir alternatif oluşturmaktadır. (Ogawa, Sterken, & Tokutsu, 2013) Chor 
ve Manova çalışmalarında Amerika’nın yaptığı ithalatın aylık seyrini izleyerek global finansal krizde uluslararası ticari 
akımlardaki çöküşü incelemişlerdir. Ticaret hacimlerini etkileyen önemli sebeplerden biri kredi koşullarıdır. Yüksek faiz 
oranlarının olduğu ve sıkışık kredi piyasalarının olduğu ülkeler Amerika’ya daha az ihracat yapabilmektedirler. Bu etki 
özellikle finansmanda dışarıya bağımlı olan ve tedarikçi kredisinden yararlanamayan sektörlerde veya teminatlandırılması 
zor olan aktiflere sahip olan sektörlerde daha fazla olmaktadır. Finansal açıdan daha kırılgan endüstrilerin ihracatı,  üretimin 
de bu durumdan olumsuz etkilenmesi nedeniyle,  dış finansman maliyetinin yüksekliğinden daha fazla etkilenmektedir. 
Özellikle finansal kriz döneminde bu etki artmaktadır. Burada çıkarılan sonuç,  tedarikçi kredisinin alıcı firmaların 
üretimlerini ve ihracatlarını arttırmak konusunda alternatif finansman kaynağı olduğu yönündedir. (Chor & Manova, 2012) 
Paul ve Guermat, İngiltere için yaptıkları çalışmada benzer bir sonuç elde etmişlerdir. Çalışmalarında kısa vadeli finansman 
ihtiyacının tedarikçi kredisine olan talebi arttırdığını ve tedarikçi kredisinin diğer finansman kaynaklarını ikame ettiğini 
söylemişlerdir. Çalışmanın sonuçlarından bir diğeri de kredi riskinin yüksek olduğu firmaların tedarikçi kredisine daha 
bağımlı olduğu yönündedir. (Paul&Guermat, 2009) Qui ve Ge, Çin pazarı için yaptığı çalışmada, devlet ortaklı olmayan 
şirketlerin, devletin sahip olduğu şirketlere kıyasla daha fazla tedarikçi kredisinden yararlandıklarını ortaya koymuşlardır. Bu 
şirketler banka kredilerine sınırlı bir ulaşım imkânı elde ettikleri ölçüde büyümelerine yönelik olarak finansman ihtiyaçlarının 
karşılanmasında tedarikçi kredisinden yararlanmaktadırlar. Qui & Ge, 2007)  Xia, Çin pazarı için yaptığı çalışmada 2007-2008 
finansal kriz öncesi ve sonrası dönemi karşılaştırarak firmaların finansman yapısı ile büyüme arasındaki ilişkiyi incelemiştir. 
2007-2008 finansal kriz dönemi öncesi tedarikçi kredisinden daha fazla yararlanan firmalar daha fazla büyümektedirler. 
Ancak, 2007-2008 kriz dönemi sonrası ise tam tersine küçülme gözlenmiştir. (Xia, 2017) Carvalho ve Shiozer, Brezilya için 
yaptıkları saha çalışmasında, mikro, küçük, orta ölçekli işletmelere ilişkin sonuçları analiz etmişlerdir. Çalışmanın sonuçlarına 
göre, tedarikçi kredisi, banka kredilerini ikame eden değil, tamamlayan bir finansman kaynağıdır. Tedarikçi kredisinden 
yararlanma, finansal kuruluşların risk değerlendirme kriterlerine göre firmanın kredi değerliliğini gösteren bir unsurdur. 
Kredili satışların oranı, ortalama tahsil süresi ve satışlardaki büyüme alıcı tarafından talep edilen kredili alım tutarı ile 
bağlantılıdır. Bu da tedarikçi kredisinin tedarikçi zinciri boyunca aşağı doğru transfer edildiğini göstermektedir. Tedarikçiler, 
kredili satış yaparak satışlarını arttırmaktadırlar. (Carvalho & Schiozer, 2015) Sevim, Ekiyor ve Tosyalı,  Dünya Bankasının 
Türkiye, Romanya, Macaristan, Latviya, Litvanya ve Bulgaristan için yaptığı saha çalışmasını kullanarak firmaların finansal 
kriz döneminde banka kredisi ve tedarikçi kredisi kullanımlarını incelemişlerdir. Bu çalışmanın sonucuna göre finansal kriz 
döneminde ürün talebindeki azalmaya bağlı olarak tedarikçiler kredili satışa yönelmişlerdir. Böylelikle ticaretlerini 
sürdürebilme amacını taşımaktadırlar. Tedarik zincirinde tedarikçi kredisinden yararlanan şirketler, bir alt zincire de kredili 
satış yapma imkânı elde ederler. (Sevim, Ekiyor , & Tosyalı, 2016) 

4. TEDARİKÇİNİN KREDİ RİSKİNİN SİGORTALANMASI VE İHRACATTA SİGORTA ETKİSİ  

Tedarikçinin taşıdığı kredi riski, vadeli satış dolayısıyla tedarikçinin mal ve hizmet bedellerini vadesinde tahsil edememe 
riskidir. Ticarette karşılaşılan bu risk ( ticari risk ), alıcının fatura bedelini taraflar arasında belirlenmiş vadede ödememesi 
veya alıcının iflası halinde ortaya çıkar. İhracat yapan şirket bu riske ilave olarak, alıcının kendi finansal ödeme gücünden 
bağımsız olarak ortaya çıkan ve alıcının ödeme yapmasını engelleyen politik risklerle karşılaşabilir.  Kredi sigortası ile 
tedarikçi ihracatta karşılaşacağı ticari ve politik riski teminat altına alarak güvenli bir şekilde ticaretini sürdürür. Satışların 
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açık hesap ödeme şekli ile gerçekleşmesi durumunda bu risk çok yüksektir. Açık hesap ödeme şekli ile yapılan ticarette, alıcı 
tarafından tedarikçi lehine bankası aracılığı ile düzenlenen herhangi bir garanti yoktur.  

İhracat kredi sigortasının önemini teorik düzeyde ele alan Funatsu’nun çalışması dışında başka bir çalışmaya 
rastlanılmamıştır. Funatsu, ihracat kredi sigortasının önemini teorik düzeyde açıklamak için belirsizlik altında karar alma 
teorisinden yararlanmıştır.  Model,  firma beklentisinin faydanın maksimize edilmesi amacına yönelik olduğu genel 
kabulüyle başlar.  Genel olarak sigorta ekonomisinde bu teori geçerli olmaktadır. Uluslararası pazarlara yönelik olarak 
belirsizliğin söz konusu olduğu durumlarda firma ihracat yapmak konusunda tereddütte olacaktır. Sigortanın olmadığı 
durumda ihracat yapma konusunda istek,  firmanın riske karşı duyarlılığına bağlı olarak ortaya çıkar.  Sigortanın olması 
durumunda ihracatçının kararı optimal ihracat tutarı ile optimal sigorta teminatının seçimi arasında olacaktır. Buradaki 
belirleyici unsur prim oranının ne olacağı ile ilgilidir. Funatsu, çalışmasında kamu desteğinin de önemine işaret ederek, 
ülkelerin ihracatı desteklemek konusunda prim oranını bir teşvik unsuru olarak kullanması gerektiğine dikkat çekmiştir. 
Özellikle risk almaktan kaçınan veya riske duyarlı firmaların sigortaya ihtiyaç duyacakları kabul edilmiştir. Funatsu’nun bu 
çalışması, riske karşı duyarlılığın,  artan riskler dolayısıyla yüksek olduğu durumlarda ihracatın sigortalı yapılması gerektiği 
konusunu teorik bir çerçevede açıklamaktadır.  (Funatsu, 1986) 

Aşağıda değişik ülkelerde yapılan araştırmalara yer verilerek, ihracat kredi sigortası kuruluşlarının ihracatı arttırmak 
konusundaki faaliyetlerine ilişkin elde edilen sonuçlar paylaşılmaktadır: 

Ross ve Pike, Kanada’da faaliyet gösteren şirketlerin ihracat kredi müdürleri ile yaptıkları anket çalışması yapılmışlardır. Bu 
anket çalışmasında firmaların özellikle ihracat işlemlerinde risk yönetim faaliyetlerini nasıl yürüttüklerini analiz etmişlerdir. 
Kredili satış politikalarında standart uygulamaların dışında, ihracatta karşılaşılan risklerin kredi limitlerinin oluşturulmasında, 
ödeme şekillerinin belirlenmesinde, riskin taşınma süresinde ve risk tutarının belirlenmesinde dikkate alınıp alınmadığı 
araştırılmıştır. Ülke risklerinin yurtdışındaki alıcının kredi değerliliği hakkındaki görüşlerini değiştirip değiştirmediği veya 
ihracatta alacak risklerinin kredili satış tekliflerinde dikkate alınıp alınmadığı gibi sorulara cevap alınmaya çalışılmıştır.  
Araştırma sonuçlarına göre,  mevcut kredili satış modelleri kredili ihracat yapma kararını açıklamak konusunda yetersiz 
kalmaktadır. Mevcut kredili satış karar modelleri sadece ticari alacak risklerini dikkate almakta ve risk değerlendirme 
kriterleri, riskin yönetilmesinden ziyade,  sadece kabul et veya reddet üzerine kuruludur. Bu çalışmanın önemi, ihracata 
ilişkin risklerin transferine yönelik ihracat kredi sigortası gibi çözümlerin de kredili satış politikalarında dikkate alınması 
gerekliliğine ilişkin erken tarihli bir saha çalışmasının çıkarımları olmasıdır. (Ross & Pike, 1997) 

Coughlin ve Cartwright ampirik verilerden yararlanarak Amerika için ihracatta devlet desteğinin ihracatı arttırma konusunda 
etkisini ölçmeye çalışmışlardır. İhracatı destekleme konusunda yapılan harcamaların ihracat üzerindeki olumlu etkisi 
gözlemlenmiştir. Benzer bir çalışma, (Wilkinson, Keillor , & d'Amico, 2005) tarafından 1994-2000 yılları arasını kapsayan bir 
çalışma ile desteklenmektedir.  Amerika’da ihracatın desteklenmesi için yapılan devlet harcamalarıyla ihracat arasında 
olumlu yönde bir ilişki olduğu gözlemlenmektedir. (Coughlin & Cartwright, 1987) 

Alonso ve Levine ve Morga, İspanya için yaptıkları araştırmada, devlet destekli ihracat kredi sigortasının gelişmekte olan 
ülkelere yapılan ihracat üzerindeki etkisini ölçmeye çalışmışlardır. Çalışmanın sonuçlarından biri ihracat kredi sigortası 
kuruluşlarının ihracatı arttırmak konusunda limitli bir desteğinin olduğunu göstermektedir. İhracat kredi sigortasının sadece 
ticari riski teminat altına alması,  ihracat yapılan ürünün kalitesi konusunda doğrulama imkânının olmaması, ihracatı teşvik 
etmek konusunda desteğinin önemini azaltmaktadır. Sigorta verdiği garanti desteği ile düşük kalitede mal ihracatının 
artmasına sebep olabilir. Düşük kalitede mal satışı ise ithalatçının alım yapma kararını olumsuz etkileyeceğinden ihracatın 
azalacağı veya olumsuz yönde etkileneceği yönünde bir görüşe varılmıştır.  Çalışmada elde edilen bir diğer sonuç ise risk 
almaktan kaçınan firmaların artan politik riskler dolayısıyla ihracat kredi sigortalarından yararlanmaya devam ettiği 
yönündedir. (Alonso, Levine, & Morga, 2004) 

Alvarez E. ve Crespi, Şili için yaptıkları çalışmalarında ihracatı teşvik yönünde yapılan uygulamaların ihracatı olumlu yönde 
etkilediğini ortaya koymuşlardır. Bu çalışmada Şili ihracat kredi sigorta kuruluşunun ( PROCHILE) sunduğu ürün ve 
hizmetlerin faydasının ölçülmesine yönelik 365 firmayı kapsayan bir saha araştırması yapılmıştır. Araştırma sonucuna göre, 
kuruluşun desteği sigorta, finansman, uluslararası işbirlikleri ve pazarlama desteği gibi çok yönlüdür.  İhracatı arttırmaya 
yönelik uygulamalar, teknolojik yeniliklerin artmasına sebep olur, yeni ürünlerin piyasaya sunulur ve şirketlere 
organizasyonel anlamda yenilik getirir. Kuruluşun verdiği destekle,  firmaların dış pazarlardaki rekabet gücü artar, yurtdışı 
firmalarla yapılan anlaşmaları ve işbirlikleri gelişir. Bunun sonucunda yeni personel istihdamı sağlanır,   dağıtım ağları 
oluşturulur ve bilgi işlem alt yapısı için ilave yatırımlar yapılır. Farklılaştırılmış ürünlerin de sunulmasında ihracat kredi 
sigortası kuruluşunun önemli bir katkısı mevcuttur.  Bu çalışmada, ihracat kredi sigortasının ihracata olan etkisi rakamlarla  
da ölçülmüş, yeni ürünlerle yeni pazarlara ulaşma konusunda ihracat sigortası desteğinin önemli olduğu sonucuna 
varılmıştır. (Alvarez E. & Gustavo, 2000) 

Abraham ve Dewitt, çalışmalarında resmi ihracat kredi sigortası kuruluşlarının verdiği ihracat garanti desteğinin ihracatı 
teşvik eden bir unsur olup olmadığını teorik ve ekonometrik bağlamda incelemişlerdir. Bu çalışmada Belçika ihracat kredi 
sigortası kuruluşu NDD’nin çalışmaları ampirik veriler üzerinden incelenmiştir. İhracata verilen garanti desteğinin ihracatı 
teşvik ettiği kabul edilir. Bununla birlikte bu desteğin rekabeti azalttığı ve serbest ticaretin yönünü olumsuz yönde 
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etkilediğine ilişkin görüşler de mevcuttur.  Bununla birlikte özellikle yüksek riskli pazarlara ihracat yapmakta zorlanan 
firmalar resmi destekli ihracat kredi sigortası kuruluşlarının bu pazarlara yönelik desteği ile güvenli bir şekilde ihracat 
yapabilmektedirler. Yazarlara göre, makul bir prim oranı yüksek riskli pazarlar için, teşvik kapsamında 
değerlendirilmemelidir.  Belçika ihracat kredi sigortası kuruluşu NDD tarafından sigortalanan ihracat kontratlarında da 
durum bu şekildedir.  NDD prim oranlarının tespitinde ve portföyün bölgesel olarak dağılımında risk bakımından farklılıklar 
dikkate almakta ve bir özel sektör kredi sigortası kuruluşu gibi çalışmaktadır. (Abraham & Dewitt, 2010) 

Mah, Japonya ile ilgili yaptığı çalışmada ülke ihracat sigorta desteğinin ihracatı arttırıp arttırmadığını incelemiştir. Çalışma 
sonucuna göre Japonya ihracat kredi sigortası programından büyük ölçüde yararlanan bir ülke olmasına rağmen,  birim kök 
testleri ve koentegrasyon analizi sonucu bu desteğin ihracatın artması yönünde olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu sonucun 
elde edilmesinin sebebi,  ihracatçıların bu ihracat desteği ile ihracatı arttırma çabalarının ithalat yapan ülkelerde alınan 
korumacı önlemleri arttıracağı ve ithalata uygulanan vergileri artırabileceğidir. (Mah, 2006) 

Egger ve Url, 2008 yılı ile ilgili olarak,  178 Avusturya şirketine ilişkin veri içeren çalışmalarında,  Avusturya ihracat kredi 
sigortası kuruluşu Kontrollbank (OeKB)  tarafından verilen ihracat garantilerinin ihracat üzerindeki etkisini incelemişlerdir. 
Bu çalışmada büyük şirketlerin yüksek riske maruz kaldıkları ve bu nedenle bu desteğe önemli ölçüde ihtiyaç duyduklarını 
göstermiştir.  Çalışmada, ihracatta sigorta desteğinin ihracatı % 100 ile % 130 oranında arttırdığı hesaplanmıştır. (Egger & 
Url, 2010)   

Moser, Nestmann ve Wedow, Egger ve Url’un Avusturya ihracat kredi sigortası kuruluşu OeKB için ampirik veriler kullanarak 
yaptığı çalışmanın benzerini Almanya’da Euler Hermes’in Alman hükümeti adına verdiği ihracat kredi sigortası desteği için 
yapmışlardır. Ancak çalışmalarında ilave olarak finansal friksiyonların etkisini de ölçmeye çalışmışlardır. Böyle dönemlerde 
ihracatta garanti desteği özellikle artan politik risklerden dolayı önemli hale gelmektedir.  Çalışmanın sonucuna göre, ihracat 
kredi sigortasının ihracatı arttırma konusundaki etkisi oldukça yüksektir. Bu desteğin, ihracatta 1,7 oranında bir çarpan etkisi 
yarattığı hesaplanmıştır.  (Moser, Nestmann , & Wedow,2008) 

Felbelmayr ve Yalçın çalışmalarında, Euler Hermes tarafından yönetilen Alman resmi ihracat kredi sigortası kuruluşunun 
verileri üzerinden bir çalışma yapmışlardır. Euler Hermes, Almanya hükümeti adına bu desteği veren ihracat kredi sigortası 
kuruluşu olarak Amerika’dan sonra dünyanın ikinci büyük ihracat kredi sigortası kuruluşu konumundadır. Euler Hermes’den 
elde edilen 2000-2009 yılına ilişkin veriler ile yapılan bu çalışmada; verilen teminat tutarı,  ihracat yapılan ülke, sigortanın 
şekli, ihracat yapan sektörler gibi değişkenler dikkate alınmıştır.  Bu çalışmadan elde edilen sonuç, bu desteğin ihracatı 
arttırdığı yönündedir. Verilen garantilerde % 1’lik artış ihracatı % 0.012 ile 0.017% oranında arttırmaktadır. Çalışmanın bir 
diğer sonucuna göre, garanti desteği ile belirli sektörlerin ihracatında daha fazla artış gözlemlenmektedir. Aynı şekilde, 
ihracatta sigorta desteğinin belirli ülkelere yönelik etkisi daha fazladır.  Bu etkinin en yüksek olduğu zamanın,  2008 finansal 
kriz yılı olduğu ortaya çıkmaktadır. (Felbermayr & Yalçın, 2010)   

Hayakawa, Lee ve Park ihracat garanti desteğinin Japonya ve Kore’nin ihracatının artması konusundaki rolünü 
incelemişlerdir. Japonya’da Japon Dış Ticaret Organizasyonu (  JETRO )  ve Kore’de Kore Ticari Yatırım Destekleme Ajansı ( 
KOTRA ) ‘nın ihracat garanti desteğini ölçmek için yapılan bu çalışmada 1980-2009 yılları arasındaki verilerden 
yararlanılmıştır. Çalışmanın sonucuna göre bu iki kuruluşun garanti desteği ile her iki ülkenin de ihracatı olumlu yönde 
etkilenmektedir. Özellikle düşük gelirli ülkelere yapılan ihracat üzerindeki etkisi ve imalat sanayi için desteği daha fazla 
olmaktadır. (Hayakawa, Lee, & Park, 2011)    

Zammit, Ross ve Wood, Avustralya’da yaklaşık 1000 firma ile gerçekleştirdikleri ankette ihracat kredi sigortasının önemini 
sorgulamışlardır. Çalışmanın sonucuna göre,  sigorta poliçesiden yararlanan firmaların ihracat ciroları artmaktadır. Bu 
firmalar,  ticaret finansmanı imkânlarına daha kolay ulaşabilmektedirler. (Zammit, Ross, & Wood, 2009) 

Gil, Llorca ve Serrano, İspanya’daki bölgesel ihracat sigorta kuruluşlarının İspanya’nın ihracatını ne ölçüde etkilediğini 
araştıran bir çalışma yapmışlardır.  Araştırmanın sonucuna göre bölgesel kuruluşlar ihracatı arttırma yönünde etkin bir rol 
oynamaktadırlar.  (Gil, Llorca, & Serrano, 2008) 

Eck, Engemann ve Schnitzer, çalışmalarında peşin ödeme ile yapılan satışlara odaklanmışlardır. Almanya’da faaliyet gösteren 
şirketlere yönelik yapılan bir anket üzerinden peşin ödeme şekli ile yapılan ihracatın, ihracatı arttırmak konusundaki etkisini 
ölçmüşlerdir.    Peşin ödeme, ihracatçı firmalara alıcı tarafından sunulan bir prefinansman kaynağıdır. Firmaların geleneksel 
banka kredilerinden yararlanmakta güçlük çektikleri dönemlerde önemli bir finansman kaynağıdır. Peşin ödeme ile tedarikçi 
finansman imkânı sağladığı için üretimini devam ettirip ihracat kabiliyeti elde etmektedir. Global ölçüde parasal 
sıkışıklıkların görüldüğü dönemlerde, geleneksel banka finansmanından yararlanamayan şirketler için peşin ödemeli 
ticarette elde edilen finansman üretimin ve ihracatın arttırılması için önemli bir kaynak haline dönüşmektedir. Buradaki 
çalışmadan şu sonucu çıkarmak da mümkündür. İthalatçıların vadeli alım yapma ihtiyaçları söz konusu olur ise o takdirde 
ihracatçının alıcıya tanıdığı vade de aynı şekilde ithalatçı için önemli bir finansman kaynağı olacaktır. (Eck, Engemann, 
Schnitzer, 2014) 

Baltensberger ve Herger 1999-2005 yıllarını kapsayan çalışmalarında resmi destekli ihracat sigorta programlarının ticarette 
riskleri azaltmak konusunda ne ölçüde etkili olup olmadığını ölçmeye çalışmışlardır.  Gravity model kullanarak yurtdışındaki 
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alıcıların temerrüde düşmeleri durumunda ihracatçı firmaların karşılaşabilecekleri finansal zararın tutarını hesaplamışlardır. 
Çalışmanın sonucu,  OECD ülkelerinden geliri düşük ülkelere yapılan ihracatta, ihracatta garanti desteğinin yeterince etkili 
olmadığını göstermektedir. Hatta yüksek ve orta gelirli ülkelere yapılan ihracatta bile finansal aracıların ve finansal 
piyasaların riski transfer etmek konusundaki etkisi daha yüksektir.   Özellikle OECD ülkelerinin tarihsel olarak kolonyal 
ilişkide olduğu ülkeler için ihracatta garanti desteği,  göreceli olarak daha etkilidir. Bununla birlikte özel sektör kredi sigortası 
kuruluşlarının düşük gelirli ve gelişmekte olan pazarlara yönelik sigorta desteğinin sınırlı olduğu hallerde, resmi kuruluşların 
verdiği destek son derece önemli hale gelmektedir. (Baltensperger & Herger, 2009)   

Marticus ve Carballo, Peru için 2001-2005 yılları arasını kapsayan çalışmalarında firma verilerinden yararlanarak, ihracat 
kredi sigortası kuruluşu PROMPEX’in sigorta desteğinin ihracatı arttırmak konusundaki etkisini ölçmeye çalışmışlardır.  
Çalışmanın sonucuna göre,  ihracat kredi sigortası şirketlere yeni pazarlar bulmak ve yeni ürünlerle bu pazarlara ulaşmak 
konusunda fayda sağlamaktadır.  İhracat kredi sigortası firmaların ihracatlarını arttırma konusundaki son derece etkilidir. 
(Martincus & Carballo, 2008)   

Lederman, Olarreaga, Payton, 103 gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeyi içine alan bir anket çalışmasına göre ihracat sigorta 
desteğinin ihracatı arttırma yönünde önemli olduğunu söylemişlerdir. İhracatı destekleme konusunda bu kuruluşlar 
ticaretteki engelleri aşma ve asimetrik bilgi problemini çözme yoluyla ihracatın artmasına destek olmaktadırlar. (Lederman, 
Olarrega, & Payton, 2010) 

Polat ve Yeşilyaprak, 2000-2015 yıllarını kapsayan çalışmalarında, Türk Eximbank ‘ın Türkiye ihracatı üzerindeki etkisini 
deneysel verilerle ölçmeye çalışmışlardır. 212 ülke için 16 yıllık verilerle panel gravity regresyon analizi ile yaptıkları bu 
çalışmanın sonucuna göre,  ihracat kredi sigortası, ihracatı arttırmak konusunda etkilidir. (Polat & Yeşilyaprak, 2017) 

Auboin ve Engemann, tedarikçi kredisinin ticaret hacmi üzerindeki etkisini makro düzeyde araştırmışlardır. Çalışmalarında 
2005-2011 yılları için Berne Union’ın açıkladığı verilerden yararlanmışlardır. Bu analizde sigortalanmış açık hesap ticaret, 
kredili satışların bir ölçüsü olarak alınmış ve global ticaret hacmi üzerindeki etkisi ölçülmüştür. Berne Union üç aylık bazda,  
kısa vadeli risklerle ilgili olarak ihracat yapılan ülkeler bazında, kısa vadeli kredi limitlerine ilişkin verileri toplamaktadır. Kredi 
limiti herhangi bir zamanda kredi sigortası kuruluşunun alabileceği riskin tutarını gösterir. Bu çalışmada kredi limitleri, 
sigortalanmış kredili satışların bir göstergesi olarak ele alınmaktadır.  Bu nedenle kısa vadeli sigortalanmış kredili satışlarla, 
ithalat yapan ülkelerin toplam ithalatı üzerindeki etkisi analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucuna göre sigortalanmış açık hesap 
ticaret, global ticaret hacmi üzerinde oldukça yüksek bir etkiye sahiptir. Kriz dönemi de dahil olmak üzere, kriz dönemi 
öncesi ve sonrası sigortanın ihracatı arttırmak konusundaki katkısı oldukça yüksektir. (Auboin & Engemann, 2014) 

Van der Veer, özel sektör kuruluşlarının düzenlediği ihracat kredi sigortasının ticaret hacmi üzerindeki etkisini göstermek 
amacıyla bir çalışma yapmıştır. Özel sektör kuruluşları için yapılan çalışmalar çok az sayıdadır. Bu çalışmada özel sektör 
pazarındaki üç büyük şirketin (Euler Hermes, Atradius, Coface)  verilerinden yararlanılmıştır. Çalışmanın sonucuna göre, 
sigortalanmış açık hesap ihracat uluslararası ticaret hacmi üzerinde son derece olumlu bir etkiye sahiptir. Sigortalanmış her 
1 Euro’luk ihracat, toplam ihracat üzerinde 1,3 Euro’luk bir çarpan etkisi oluşturmaktadır. Bunun sebeplerinden biri 
şirketlerin daha evvel riskli gördükleri için ihracat yapamadıkları ülkelere kredi sigortası ile ihracat yapabilme imkânı elde 
etmeleridir. Diğeri ithalatın açık hesap şeklinde yapılabilmesinin ithalat talebini olumlu yönde desteklemesidir. (Van Der 
Veer, 2015) 

Brunner ve Farinha, 2005-2012 yılları arası için Afrika ve Asya ülkelerini içeren ve panel veri regresyon analizi ile yaptığı 
çalışmada ihracat kredi sigortasının ticaretin gelişimini ne ölçüde etkilediğini incelemişlerdir. Çalışmada Berne Union verileri 
kullanılmıştır. Auboin ve Engemann’ın ( 2014)  çalışmasında yer alan ihracatta riskin dağıtılması ve karmaşıklığın 
azaltılmasında ihracat sigortası desteğininin önemine değinen çalışmasından yararlanmışlardır.  Bu çalışmanın sonucuna 
göre, ihracat kredi ve sigorta pazarı ile ihracatta çeşitlilik ve karmaşıklık sorunu arasında bir etkileşim olduğu sonucuna 
varılmıştır.  (Brunner&Farinha, 2014) 

Agarwal ve Wang, çalışmalarında Amerikan Eximbank’ın ( US Export-Import Bank – EXIM) ülke ihracatını arttırma konusunda 
ne ölçüde etkili olduğunu analiz etmişlerdir. 226 ülkeyi ve 94 sektörü içeren ve 2007-2013 yılları arasını kapsayan 
çalışmalarında panel veriseti kullanarak gravity model ile ülke, sektör ve sene bazındaki farklılıkları dikkate alarak, bu etkinin 
derecesini hesaplamışlardır. Çalışmanın sonucuna göre, belirli sektörler Eximbank desteğinden daha fazla 
yararlanmaktadırlar. İhracatta garanti desteği, büyük şirketlerin ihracatını arttırmak konusunda daha etkindir.  (Agerwal & 
Wang, 2016) 

Herger ve Lobsiger, çalışmalarında İsviçre resmi ihracat sigorta garantisi kuruluşu SERV ‘in verdiği garantinin ihracatı teşvik 
etmek konusundaki etkisini analiz etmeye çalışmışlardır. 2006-2008 yıllarını kapsayan veriler ile yapılan bu analizde ihracat 
sigortası desteğinin ihracatı yaklaşık % 1 oranında arttırdığı gözlemlenmiştir. Özellikle gelişmekte olan ülkelere yönelik 
olarak yapılan ihracatta ve kimya ve makina sektörü gibi spesifik sektörler için bu etki daha yüksek olmaktadır. İhracatta 
garanti desteğinin en çok Rusya, İran, Türkiye, Meksika ve Endonezya için etkili olduğu belirtilmiştir. (Herger & Lobsiger, 
2010) 
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Badinger ve Url,  2008 yılı verileri ile Avusturya’da faaliyet gösteren 178 ihracat firmasını içeren çalışmalarında ihracat kredi 
sigortasının ihracatı arttırmak konusundaki etkisini incelemişlerdir.  Analiz sonucuna göre ihracat kredi sigortası desteği 
ihracat performansını çok önemli bir oranda arttırmaktadır.  Sigortadan yararlanmayan firmalara kıyasla, ihracat 
performansındaki artış  % 80-100 oranında lehe fark yaratmaktadır. (Badinger & Url, 2013) 

Janda, Michalikova ve Skuhrovec, 1996-2008 yılları arası için, 160 ülkeyi içeren ve panel veri seti kullanılarak yapılan 
çalışmalarında ülkenin resmi ihracat kredi sigortası kuruluşu CEB’in ülke ihracatını arttırma konusundaki etkisini 
ölçmüşlerdir.  Çalışmanın sonucuna göre bu desteğin etkisi ile ihracatta artış sağlanmaktadır. Artan riskler dolayısıyla ihracat 
yapmak konusunda tereddütte bulunulan ülkelere yapılan ihracat için sigortanın verdiği teminat son derece önemlidir.  Çek 
Cumhuriyetinin ihracatı ağırlıklı olarak gelişmekte olan Avrupa ülkelerine olduğu için ihracat sigortası desteği de bu ülkelere 
yöneliktir. (Janda, Michalikova, & Skuhrovec, 2013) 

Bu çalışmalardan da görüleceği üzere tedarikçi kredisi,  firma satışlarını arttırarak firmanın büyümesini sağlar. Şirketler arası 
kredili işlemleri, mal alım ve satımını tetikler ve ticari akımlar oluşur ve büyüme sağlanır. Ticaretin sürdürülebilirliği kredili 
ticaretin güvenli bir şekilde sürdürülebilmesine bağlıdır.   

5. İHRACATIN EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİNİN İNCELENMESİ  

Gelişmekte olan ülkelerde ihracattaki artışın ekonomik büyümeyi artıracağı beklentisi, korumacı politikaların terk edilip, 
liberal politikaların tercih edilmesinde etkili olmaktadır. 

Son dönemlerde, gerek gelişmiş ülkelerde gerekse gelişmekte olan ülkeler açısından ihracat ile büyüme arasında pozitif 
yönlü ve uzun dönemi kapsayan bir ilişki olduğuna yönelik pek çok akademik araştırma ön plana çıkmıştır. Bu iki değişken 
arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalarda sabit korelasyon katsayısı hesaplaması veya ihracat verilerine dayalı elde edilen 
değişkenler ile tahmini büyüme modellerine ait regresyon yapılması ya da ekonomik büyüme ve ihracat büyümesi arasında 
nedensellik ilişkisinin araştırılması yönünde ampirik çalışmalar gruplanabilir.  

12 ülke verileri kullanılarak ekonomik büyümenin nedenleri üzerinde yoğunlaşılan bir araştırmada büyüme ile ilgili olarak şu 
temel bulgular saptanmıştır. (Ağayev, 2011)  

1-Büyüme ihracatla birlikte iç piyasa olumsuz yönde etkilenmeyecek şekilde mal ve hizmetlerde artış yaşanması olup, gelir 
seviyesinin düşük olması nedeniyle gelişmemiş veya az gelişmiş ülkelerde yatırımların yetersiz olmasından dolayı ekonomik 
büyüme gerçekleşememektedir.  

2- İhracatla birlikte ülkeye döviz girişi sağlandığı için üretim kapasitesi artmakta buna bağlı olarak da ekonomik büyüme 
gerçekleşmektedir. 

3- Verimli ve uzmanlaşmış sektörlerde performans daha üst düzeyde olduğu için ekonomik büyüme yaşanır. 

4- Piyasalarda rekabet halinde olabilmek için teknoloji, yönetim, üretim ve pazarlama gibi konular hakkında bilgi sahibi 
olunmalıdır. 

Gerek Kugler gerekse Parikh ve Stirbu gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için yaptıkları çalışmalarda; ihracat artış hızı ve 
gayri safi milli hâsıla değişimi arasında, zaman serisi analizleri yapılmıştır. Araştırma bulguları, ihracatın, gelişmiş ülkeler ve 
yüksek teknolojik ürünler üreten ülkelerde büyümeyi pozitif yönde etkilediği yönünde olmuştur. Buna karşılık gelişmekte 
olan ülkelerde, 1980 sonrası dönemde 1980 ila 1989 yılları arasında ihracat artışının ekonomik büyüme üzerine etkisinin 
olmadığı, 1990 yılından sonraysa ekonomik büyüme, yatırım ve istihdam üzerine etkisinin olduğu görülmüştür. (Kugler, 
1991), (Parikh & Stirbu, 2004) 

Bir diğer geniş kapsamlı araştırma ise 10 OECD ülkesinde 1979-2006 döneminde gerçekleştirilmiş ve Fransa, Japonya, 
Hollanda, İngiltere, İsviçre’de sigortacılık faaliyetlerinden ekonomik büyümeye tek yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğu 
görülmüştür. Ekonomik büyümenin ise sigortacılığa ivme kazandırması yönünde bulgulara da Kanada ve Amerika Birleşik 
Devletleri’nde rastlanmıştır. (Tsangyao Chang, Chien-Chiang , & Chi-Hung, 2014) 

Asya ülkelerinde gerçekleştirilen çalışmalarda; reel gayri safi yurtiçi hâsıla ve ihracat artış hızı verileri kullanılarak çeşitli 
araştırmacılar tarafından testler gerçekleştirilmiştir. (P.C.Y., 1987), (A.F., 1987), (J.K., 1991), (J.C., 1995), (M.N., 1998), (E.M., 
1999) Bulgular  kısa dönem analizlerinde ihracata dayalı büyümeyi destekleyici yönde olmuş ancak uzun dönemli ilişkilerde 
bir ilişki bulunamamıştır.  

Afrika ülkelerinde yapılan araştırmalarda ihracat artış hızıyla Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla verileri kullanılarak en küçük kareler 
yöntemiyle nedensellik testleri yapılmış ve elde edilen bulgulara göre ihracattaki artışın büyümeyi desteklediği ortaya 
çıkmıştır. (Shigeyoki & Razafimahefu, 2003) 

1993-2009 yıllarını kapsayacak şekilde Euro’nun para birimi olarak geçerli olduğu sekiz ülkede yaklaşık olarak altı yüz bin 
şirketi kapsayan büyük ölçekli bir çalışmada firmaların kredili satış kanallarını kullanarak büyümeyi yönetebildikleri görülmüş 
ve banka kredilerinin sıkışık olduğu dönemlerde firmaların yüksek oranda tedarikçi kredisinden yararlandıkları 
ispatlanmıştır. (Ferrando & Mulier, 2013) 
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BRIC ülkeleri veri seti olarak alınıp gerçekleştirilen bir başka çalışmada temel amaç, Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin’de 
ihracat ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi inceleyerek ihracata dayalı büyüme hipotezinin geçerli olup olmadığı 
konusunda saptamalar yapmaktır. Analiz sonuçlarına göre, gerek kısa gerekse uzun vadedeki ilişki ihracattan ekonomik 
büyümeye doğru olarak bulunmuş ve tam tersi bir durumun anlamlı bulunmadığı gösterilmiştir. Buradan yola çıkılarak, 
ihracata dayalı büyüme hipotezinin BRIC ülkelerinde geçerli olduğu şeklinde yorum yapılmıştır. (Sandalcılar, 2012)  

Ülkemizde de dünyadaki örnekleriyle benzer türde yapılan çok sayıda araştırma mevcuttur. Ülkemizde ithalat, ihracat ve 
ekonomik büyüme arasındaki ilişkilerin 1987-2006 Aralığındaki üç aylık veriler kullanılarak araştırıldığı bir çalışmada; 
ihracata yönelik büyüme stratejileri ile sürdürülebilir ekonomik büyümeye erişim sağlamak için ihracat artışlarını sürekli 
kılacak yatırım artışlarının ve üretimde katma değeri yüksek olan sanayi sektörlerine doğru geçişin sağlanması gerekmediği 
yorumu yapılmıştır. (Özer & Erdoğan, 2006) 

İhracatın büyümesini tek bir nedensellik ilkesine bağlamayıp birçok teoriye bağlayan çalışmalar da mevcuttur. Ekonomik 
istikrar ve ihracat ilişkisini temel alan bir araştırmada aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. (Şimşek, 2003) Ekonominin 
gelişmesine yararı yadsınamamakla birlikte yalnızca çıktının artması ihracatı desteklemez veya arttırmaz. Ekonominin 
istikrarlı olarak büyümesi için ihracat önemlidir çünkü bu şekilde çeşitli ürün ve hizmetler dünya üzerinde daha hızlı bir 
şekilde yayılma gösterir ve ülke ekonomileri de bu durumdan olumlu olarak etkilenirler. İhracat bir ülkenin ekonomisi 
üzerinde aşağıdaki nedenlerden dolayı olumlu yönde etki yapar. 

-Rekabet avantajı yaratır. Çünkü mallar dünya üzerinde serbestçe dolaşabildiği için etkin bir sistem oluşturur. 

-Günümüzde teknolojinin sürekli olarak büyümesi gelişmesi ekonomiyi de olumlu yönden etkiler Bununla birlikte ekonomik 
büyüme daha hızlı bir şekilde gerçekleşir. 

-İç ticarette ve dış ticarette rekabet avantajı yaratır. İç pazara olan talebin artmasıyla birlikte yabancı yatırımlar için daha 
fazla alan yaratır. 

-Dış pazarda sınırsız satış olanakları bulunduğu için ihracat yapmak iç pazarı geliştirir. 

-İhracatın olumlu bir etkisi ise döviz üzerindedir. Döviz girdileri arttıkça hem ihracat hem de ithalat bu durumdan olumlu 
yönde etkilenir. 

Bir çalışmada, 1970–2007 döneminde Türkiye’de insan sermayesi, sabit sermaye, ihracat ve ekonomik büyüme arasındaki 
ilişkiler araştırılmış ve ekonomik büyüme, insan (beşeri) sermaye, sabit sermaye ve ihracat arasında uzun dönemde pozitif 
ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin varlığı gösterilmiştir. Ayrıca beşeri sermayenin ekonomik büyümede doğrudan bir 
etkiye yol açmadığı, beşeri sermayenin hem sabit sermaye hem de ihracata etki ederek dolaylı yoldan ekonomik büyümeyi 
artırdığı bulunmuş, ayrıca büyüme üzerinde dış ticaretin etkili olduğu ve ihracata yönelik büyüme hipotezinin geçerli bir 
yaklaşım olduğu görülmüştür. (Altıntaş & Çetintaş, 2010) 

Farklı dönemleri içermekle birlikte benzer bir başka çalışmada, beşeri sermaye birikimi, ihracat ve ekonomik büyüme 
arasındaki ilişkiler Türkiye’nin 1960-2004 dönemindeki yıllık reel GSYH, reel ihracat ve yükseköğrenime kayıt miktarı serileri 
ile analiz edilmiştir. Bu analizden elde edilen başlıca bulgular; Türkiye’de bir taraftan uzun dönemde ihracattaki artış ve 
beşeri sermaye birikimi, uzun dönemli büyümeyi desteklerken diğer taraftan da GSYH’deki artışın beşeri sermaye birikimini 
beslediği şeklindedir. Bu bulgular, beşeri sermayeye dayalı içsel büyüme teorisini ve ihracata dayalı büyüme hipotezini 
desteklemektedir. (Şimşek & Kadılar,  2010)  

Alıcı ve Ural ülkemizde Türkiye ekonomisinin gelişiminde ekonomik büyüme ile ihracat ve yabancı sermaye akımları 
arasındaki etkileşimi incelemişler ve ihracata dayalı büyüme çerçevesinde, yabancı sermaye akımının ekonomik büyüme 
üzerine önemli bir etkisinin olmadığı bulgusuna ulaşmışlardır. Nedensellik testi sonuçlarında ihracattaki değişmelerin uzun 
vadede sanayi üretim endeksini etkilediği ortaya çıkmıştır. (Alıcı & Ucal, 2003) 

İhracat ve büyüme arasındaki nedensellik ilişkisinin incelendiği bir başka araştırmada ihracattan büyümeye doğru 
nedenselliğin bulunmadığı, ithalattan büyümeye doğru ise nedenselliğin var olduğu gözlemlenmiş olup, ülkemizde 
araştırmanın gerçekleştirildiği dönemde ihracata dayalı büyüme stratejilerinin geçersizliği ispatlanmıştır. Çalışmada ayrıca 
ihracat ve büyüme arasındaki nedensellik ilişkisinin yönünün büyümeden ihracata doğru ve tek yönlü olduğu tespit 
edilmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar; Türkiye’de ihracatın büyümeye neden olmadığını göstermesine rağmen, 
ithalattan büyümeye doğru bir nedensellik ilişkisinin varlığını gösterdiği için araştırılan dönemdeki ekonomik büyümede 
ithalatın rolünün önemi ortaya çıkmaktadır. İthalattan büyümeye, büyümeden de ihracata doğru ortaya çıkan nedensellik 
ilişkisi ise dolaylı da olsa ithalatın, ihracatın artırılmasında katkısı olduğunu göstermektedir. Ancak yine de ihracattan 
büyümeye doğru nedensellik tespitinde bulunulmaması, ihracatın ülke ekonomisi açısından önemsiz olması şeklinde 
yorumlanmamalı ve ihracatın ekonomik büyümeyi sağlayan kanallarını açarak ve bu türde stratejiler geliştirmek 
gerekmektedir. (Demirhan, 2005) 
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Bir başka çalışmada ekonomik büyüme ölçütü, sanayi üretim endeksi alınmış ve ihracatla olan nedensellik ilişkisi 
araştırılmıştır. Sonuçta,  ihracattan büyümeye doğru tek taraflı bir nedensellik ilişkisinin varlığı tespit edilmiştir. (Özmen, 
Özer, & Türkyılmaz, 1999)  

Başka bir araştırma sonucunda ise, ihracatın, fiyat indeksi ve üretim kapasitesi ile arasında pozitif yönlü bir ilişkisi olduğu 
ancak girdi fiyatları ile negatif yönlü ilişkisi gözlemlenmiştir.  Sözü edilen değişkenlere ticaret reformları ve teknolojik 
yenilikler değişkenlerinin eklenmesi durumunda ise ihracat arzının önemli derecede bu değişkenlerden etkilendiği 
bulunmuştur. (Utkulu, Seymen, & Arı, 2004) 

2005’de gerçekleştirilen bir diğer çalışmada ihracat ile gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) artması arasında uzun bir vadeyi 
kapsayan nedensellik ilişkisi araştırılmıştır. Sonuçta 1923 – 1979 ile 1980 – 2003 dönemlerinde ihracat ile büyüme arasında 
uzun dönemli bir ilişki tespit edilememiştir. (Taban & Aktar, 2005)  

Ülkemizde 1980’li yıllara kadar uygulanan ithal ikameci politikalar terk edilip, ihracata dayalı büyüme modeli 
benimsendikten sonra bu türdeki politikaları uygulayan ülkelerin büyüme hızlarındaki artışa paralel olarak, Türkiye için de 
söz edilen politika değişikliğinin sonuçlarını ortaya çıkarmaya yönelik olarak araştırmalardan biri de, 1975-2008 dönemi 
verilerini kullanarak ihracat ile büyüme arasındaki ilişkinin analiz edildiği ve ihracat artışının büyümedeki artışı 
desteklemediği sonucuna ulaşıldığı araştırmadır. (Takım, 2010) 

1980 – 1996 döneminde ihracat ve büyüme değişkenlerinin logaritmik farklarını hesaplayarak gerçekleştirdikleri 
çalışmalarında büyümeden ihracata yönelik olarak doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi gözlemlemişlerdir. (Yiğidim & Köse, 
1997) 

1991-2007 dönemini kapsayacak şekilde yapılan bir başka çalışmada ülkemizde doğrudan yabancı yatırımların ve dış ticaret 
işlemlerinin ekonomik büyümeye olan etkisi araştırılmıştır. Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla (GSYİH), doğrudan yabancı yatırımlar, 
ihracat ve ithalat değişkenleri arasındaki ilişkilere bakılmış ve doğrudan yabancı yatırımların çok güçlü olmasa da ihracat ve 
ithalatı takip etmesine karşın doğrudan yabancı yatırımlarla ekonomik büyüme arasında güçlü bir nedensellik ilişkisinin 
bulunmadığı ispatlanmıştır. Buna ek olarak ithalat ve ihracat ile ekonomik büyüme arasında hem karşılıklı hem de ithalattan 
ihracata doğru tek taraflı bir nedensellik ilişkisinin varlığı tespit edilmiştir. (Yılmazer, 2010) 

Başka bir çalışmada ülkemizde 1996-2006 dönemindeki ihracat, ithalat ve ekonomik büyüme ilişkilere bakılmış ve ihracat, 
ithalat ve ekonomik büyüme arasında uzun vadede bir denge ilişkisi varlığı görülmüştür. Analizler sonucunda kısa dönemde 
ithalat, ihracat ve ekonomik büyüme arasında iki yönlü olan bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiş ve uzun dönemde, 
ihracattan ithalata, ithalattan ihracata, büyümeden ihracata ve büyümeden ithalata yönelik olarak tek yönlü bir nedensellik 
ilişkisinin varlığı gösterilmiştir. (Aktaş, 2009)  

1989-2011 dönemini kapsayan bir başka çalışmada, ihracat ve ithalatın ekonomik büyüme üzerindeki etkileri üzerinde 
çalışılmış ve ekonominin gerek büyüme gerekse küçülme gösterdiği her iki dönemde de hem ihracat hem de ithalatın 
ekonomik büyümeyi olumlu yönde etkilediği gözlemlenmiştir. Bu sonuç ihracata yönelik olan bir sanayileşme modelinin 
sağlıklı bir model olduğunun da ispatı olmaktadır. (Saraç, 2013) 

Amacı, 1987–2007 dönemindeki aylık verilerle ülkemizde ihracat ile büyüme arasındaki ilişkileri ya da ihracata dayalı 
büyüme hipotezini test etmek olan bir diğer çalışmada ihracat, ithalat, dış ticaret hadleri ve sanayi üretim endeksi 
değişkenleri arasındaki uzun vadeli ilişkiler değerlendirilmiştir.  Sonuçlarda ihracata dayalı büyüme modeli ile bağlantılı 
şekilde, ihracattan sanayi üretim endeksine doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisine ek olarak, ihracat ile dış ticaret hadleri 
arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi elde edilmiştir. (Bilgin & Şahbaz, 2009) 

Ülkemizde gerçekleştirilen bir başka araştırmada ise 1996-2002 döneminde ekonomik büyümede hem ticari hem de finansal 
olarak dışa açılmanın uzun vadeli etkisi araştırılarak ticari dışa açıklık ile ekonomik büyüme arasında her iki yönlü olarak bir 
nedensellik ilişkisinin varlığı ve bununla birlikte finansal dışa açıklığın ekonomik büyüme üzerinde ise herhangi bir etkisinin 
olmadığı görülmüştür. (Korkmaz, 2014)  

Başka bir çalışmada, ülkemizde 2005-2011 döneminde ihracat, ithalat, sanayi üretim endeksi ve reel döviz kuru arasındaki 
karşılıklı ilişkileri dikkate alınmış ve ihracata dayalı büyüme modelini doğrular nitelikte olarak Türkiye’nin ihracatındaki 
büyümenin ekonomisini de büyümesine olumlu yönde etki eden bir araç olduğu görülmüştür. Ayrıca ithalattaki artış ise 
uzun dönemde sanayi üretimini negatif yönlü etkilemektedir. Mal ve hizmet ihracatında yüksek katma değerli ürünlere 
önem verilmesiyle ve yüksek faiz-düşük kur sarmalından vazgeçilmesiyle uzun dönemde ülkemiz sanayinin gelişiminin 
olumlu yönde etkileneceği vurgulanmıştır. (Özcan & Özçelebi, 2013) 

İhracata dayalı büyüme hipotezi temelde üç ana grup altında araştırılmıştır. Bu gruplar;  ülkelerarası (cross-country) 
etkileşim katsayısı kullanılarak yapılan çalışmalar, tahminlere dayalı şekilde en küçük kareler yöntemi temel alınarak yapılan 
çalışmalar ve son olarak da zaman serisi yöntemleri ile yapılan araştırmalardır. Ülkemizde 2002 yılından itibaren büyüme 
ihracata dayalı hale geldiğinden gerek ihracat gerekse ekonomik büyüme değişkenlerinin kullanılarak aralarında nedensellik 
ilişkilerinin araştırıldığı çok sayıda çalışmadan bir diğeri olan Korkmaz’ın çalışmasında, ihracattan büyümeye doğru tek yönlü 
nedensellik saptanarak, ülke ekonomisinin büyümesi ve iktisadi kalkınmada ihracatın pozitif etkisi gösterilmiş ancak ihracatı 
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arttıran ürünlerin ithal hammaddelerle sağlanması durumunda oluşabilecek cari açık tehlikesine dikkat çekilmiştir. 
(Korkmaz, 2014) 

Dış ticaret ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde araştırıldığında Türkiye’nin de 
aralarında bulunduğu 7 gelişmekte olan ülke ile 12 gelişmiş ülke için dış ticaret ile büyüme ilişkisinin irdelendiği bir diğer 
çalışmada, büyümeden ithalata ve ihracata doğru bir nedensellik ilişkisi bulunamamakla birlikte, hem gelişmiş hem de 
gelişmekte olan ülkelerde, ithalat ve ihracattan büyümeye doğru bir nedensellik ilişkisinin varlığına rastlanmıştır. (Gül & 
Kamacı, 2012) 

6. SONUÇ 

Dünya ticareti büyük oranda açık hesap ticarete yönelmiştir. Kredi sigortası bu ticareti güvence altına alan bir risk yönetim 
aracı ve ticaret finansmanı enstrümanıdır. Ticaretin sürdürülebilirliği, tedarik zincirinde ticari akımların sürekliliğinin 
sağlanmasına bağlıdır. Şirketler arası kredili ticaret, ticari akımların sürekliliğini sağlar.  Kredili satış yaparak tedarikçiler mal 
ve hizmet satışlarını arttırırlarken, tedarikçi kredisi alıcılar için bir finansman kaynağı olmaktadır.  Tedarikçi kredisinden 
yararlanan alıcılar da kendi müşterilerine kredili satış yapma imkânı elde etmektedirler. Böylece ticari akımlarda büyüme 
sağlanır. Kredi sigortası ile tedarikçiler, açık hesap ticarette karşılaşabilecekleri ticari ve politik riskleri güvence altına alarak 
emniyetli bir şekilde büyüme imkânı elde ederler. Alıcılar ise tedarikçi lehine verilecek herhangi bir banka garantisine ihtiyaç 
duymadan ve banka kredi limitlerini kullanmadan açık hesap bazında mal temin edebilmektedirler. Bu nedenle kredi 
sigortası kredili ticaretin sürdürülebilirliğinde önemli bir rol oynamaktadır. Yapılan araştırmalarda, tedarikçi kredisinin firma 
büyümesine etkisi incelenmiştir.  Tedarikçi kredisinin firmaların büyümesini olumlu yönde etkilediği ve özellikle finansal kriz 
dönemlerinde alıcılar için önemli bir finansman kaynağı olduğu sonucuna varılmıştır.  Diğer çalışmalarda sigortalanmış açık 
hesap ticaretin ihracat üzerindeki etkisi ampirik verilerle analiz edilmiştir.  Çoğunlukla bu araştırmalarda, ülkelerin resmi 
destekli ihracat kredi sigortası kuruluşlarının ihracatın artmasına yönelik garanti desteği incelenmektedir.  Bununla birlikte 
özel sektör kuruluşlarının ticaretin gelişimi üzerindeki etkisinin analiz edildiği çalışmalar da mevcuttur. Bu çalışmaların 
bazıları özellikle 2008-2009 finansal krizinin dünya ticareti üzerindeki olumsuz etkileri düşünülerek bu dönemi kapsayacak 
şekilde yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre finansal kriz dönemi dâhil olmak üzere ihracatın artmasına yönelik verilen bu 
sigorta desteği, ihracatın artırılması konusunda etkili olmaktadır.  Özel ve resmi destekli kredi sigortası kuruluşlarının ve çok 
taraflı finansal kuruluşların derneği olan Berne Union ‘ın 2017 yılı için açıkladığı verilere göre bu kuruluşlar ihracatçılara, 
bankalara ve yatırımcılara 2,3 trilyon ABD Dolarlık ödeme güvencesi vererek, dünyada sınır ötesi mal ve hizmet ticaretinin % 
13 ‘ünü teminat altına almaktadırlar. Bu ticaretin yaklaşık % 90’u kısa vadeli ihracat kredi sigortası ile teminat altına 
alınırken,   özel sektör kuruluşlarının bu ticaretteki payı % 60’dır. Bu rakamlardan da görüldüğü gibi, kredi sigortası 
kuruluşları dünya ticaretinin gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır. Dünya ticaretinin büyümesi ile ekonomik büyüme 
arasındaki ilişkinin araştırıldığı çeşitli araştırmaların sonuçlarına göre ise,  ihracat ile ekonomik büyüme arasında pozitif 
yönlü ve uzun dönemi kapsayan bir ilişki bulunmaktadır. Bu bakımdan,   ihracat kredi sigortası kuruluşlarının ihracatın 
büyümesine yönelik desteğinin aynı zamanda ekonomik büyümenin de sağlanmasına yönelik olduğunu söylemek 
mümkündür. Ülkemiz ihracatının 2017 yılı itibarıyla yaklaşık % 64 ‘ünün açık hesap ( mal mukabili ) ödeme şekli ile 
yürütüldüğü düşünüldüğünde, Türk Eximbank’ın ve özel sektör ihracat kredi sigortası kuruluşlarının ihracatın gelişimini 
desteklemek yoluyla ekonomik gelişmeye katkısındaki rol ve önemi ortaya çıkmaktadır.  Bu desteğin arttırılmasına yönelik 
çalışmalar ivedilikle ele alınmalıdır.   
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ABSTRACT  
Purpose - The unique features of each exchange rate system, the advantage and disadvantage of them play a decisive role on the financial 
stability of the country's economy. Therefore, the choice of the right exchange rate system is important for the economic performance of 
the countries. This study aims to examine the factors affecting the choice of exchange rate of Asian countries.   
Methodology - The factors affecting exchange rate selection of Asian economies will be studied within a theoretical framework. In the light 
of IMF reports, exchange rate policies of Asian countries will be given and relevant literature will be evaluated. 
Findings- Both national and international factors are effective in the exchange rate selection. While economic policies, institutions and 
regimes are among national factors, international factors include US policy, international institutions and financial crises. 
Conclusion- In the choice of the exchange rate, Asian economies prefer to take appropriate positions according to the changing conditions 
of time. The increase in global economic and political relations affects exchange rate systems, and therefore encourages the 
implementation of competitive exchange rates. 
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ASYA ÜLKELERİNİN DÖVİZ KURU SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 
 

 

ÖZET  
Amaç - Her bir kur sisteminin kendine has özellikleri, avantaj ve dezavantajı ülke ekonomisinin finansal istikrarı üzerinde belirleyici rol 
oynamaktadır. Bu nedenle doğru döviz kuru sisteminin seçimi ülkelerin ekonomik performansı açısından önemlidir.  Bu çalışma Asya 
ekonomilerinin döviz kuru seçimini etkileyen faktörleri incelemeyi amaçlamaktadır.  
Metodoloji – Asya ekonomilerinin döviz kuru seçimini etkileyen faktörler teorik bir çerçevede incelenecektir. IMF raporları ışığında,  Asya 
ülkelerinin döviz kuru politikaları verilecek ve ilgili literatür değerlendirilecektir. 
Bulgular-  Döviz kuru seçiminde hem ulusal hem de uluslararası faktörler etkili olmaktadır. Ekonomi politikaları, kurumlar ve rejimler, ulusal 
faktörler arasında yer alırken, uluslararası faktörler ABD’nin politikası, uluslararası kurumlar ve finansal krizleri içermektedir. 
Sonuç- Döviz kuru seçiminde, Asya ekonomileri zamanın değişen şartlarına göre uygun pozisyon almayı tercih etmişlerdir. Küresel ekonomik 
ve siyasi ilişkilerin artması döviz kuru sistemlerini etkilemekte ve rekabetçi döviz kurlarının uygulanmasını teşvik etmektedir. 
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1. GİRİŞ  

Bretton Woods sisteminin çöküşünden sonra ülkelerin kur sistemleri de değişmeye başlamıştır. Sabit kur sistemi yerini 
alternatif kur sistemlerine bırakmış, esnek kur sistemlerine doğru geçiş başlamıştır. Gerek gelişmiş ülkeler gerekse gelişen 
ülkeler daha esnek kur sistemlerini tercih etmeye başlamışlardır. Her bir kur sisteminin kendine has özellikleri, avantajı-
dezavantajının olması ülke ekonomisinin istikrarı üzerinde belirleyici rol oynamaktadır. Bu nedenle doğru döviz kuru 
sisteminin seçimi ülkelerin ekonomik performansı açısından önemli olmaktadır (Terzi,2017).    

Ampirik araştırmalar farklı döviz kuru rejimlerinin ekonomik büyüme, enflasyon ve üretim çeşitliliği üzerindeki etkilerine 
odaklanmışlardır. Enflasyon, sabit kur rejimlerinin uygulandığı ülkelerde esnek rejimlere oranla daha düşük ve daha az 
volatil olmaktadır. Bir başka araştırmada da döviz kuru rejimleri ile büyüme arasında bir ilişki bulunmuştur. Esnek kur 
rejiminin uygulandığı ülkelerde daha yüksek büyüme görülmüştür. Bu ülkeler aynı zamanda uluslararası sermaye 
piyasalarına açık ülkeler olup, gelişmiş bir finansal piyasaya sahiptir. Daha az esnek kur rejimine sahip olan ülkelerde ise 
büyüme daha yavaş gerçekleşmektedir bu gruptaki ülkeler ise daha çok gelişen ülkelerdir. 

Döviz kurunun seçimi uluslararası iktisatta tartışma konusu olmaya devam etmektedir. Bu tartışmalar iki konudan 
kaynaklanmaktadır. Sürdürülemeyen döviz kuru rejimlerinin Avrupa Döviz Kuru Mekanizması ve Asya Krizi gibi finansal 
krizlere neden olması ve belirli döviz kuru politikalarının ise bazı ülkeler için en iyi düzenleme olduğu fikrinin 
yaygınlaşmasıdır. Geçmişte döviz kuru politikalarında tercih edilen aşırı katı uygulamalar 1997 Asya krizinin nedeni olarak 
gösterilmiştir. Benzer şekilde 2007-2008 küresel finans krizi, Asya ekonomilerinin döviz kuru politikalarına ilişkin önemli bir 
tartışmayı yeniden canlanmasına neden olmuştur. Asya ekonomilerinin özellikle de Çin’in, finansal krize yol açan küresel 
dengesizliğe yol açtığı ileri sürülmüştür. Bölgenin ihracata dayalı gelişme modeli ve yüksek cari hesap fazlalarının bu 
dengesizlikte rolü olduğuna dikkat çekilmiştir. Çin, Japonya gibi Asya ekonomilerinin döviz kuru politikaları geçmişte olduğu 
gibi, şimdi de ABD ile olan tartışmaların ana nedenlerinden birini oluşturmaktadır.  

Bu bağlamda, çalışma ile Asya ekonomilerinin döviz kuru politikaları ve bu politikaların seçiminde belirleyici olan faktörler 
ortaya konularak bir değerlendirme yapılması amaçlanmaktadır. Bu amaçla öncelikle döviz kuru sistemlerinden 
bahsedilecek, sonrasında geçmişten günümüze Asya ekonomilerinin döviz kuru politikaları verilecektir. Daha sonra döviz 
kuru sistemlerinin seçiminde belirleyici olan dinamiklere, ulusal ve uluslararası faktörlere yer verilerek değerlendirme 
yapılacaktır.  

2. LİTERATÜR İNCELEMESİ   

Genel olarak döviz kuru sistemleri Tablo 1’deki gibi sınıflandırılabilir. Döviz kuru her ülkenin ekonomik ve para politikasının 
önemli bir parçası olması, döviz kuru tartışmalarında ortak bir dilin kullanımını gerektirir. Aşağıdaki sınıflandırma bu 
anlamda önem taşır. Kur sistemlerinin bir ucunda sabit, diğer ucunda esnek kur sistemi yer alır. Bu iki zıt kur sistemi 
arasında ülkelerin değişen ihtiyacına göre şekillenen ara kur sistemleri oluşmuştur. Her bir kur sisteminin kendine has 
özellikleri, avantajı-dezavantajının olması ülke ekonomisinin istikrarı üzerinde belirleyici rol oynar. Bu nedenle doğru döviz 
kuru sisteminin seçimi ülkelerin finansal istikrarı açısından önemli olmaktadır.   

Tablo 1: Döviz Kuru Sistemleri 

Sabit Kurlar Dolarizasyon, Para Kurulu ve Parasal Birlikler  

Ara Kur Sistemleri Hedef Bölgeler, Kaygan Aralık, Ayarlanabilir Sabit Kur, Sürünen Parite, Sürünen Bant 

Esnek Kurlar Yönetimli Dalgalanma, Serbest Dalgalanma 
Kaynak: IMF, Financial Operations and Transactions, Appendix II, 2012; Jeffrey A. Frankel “No Single Currency is Right for All Countries or at 
all Times,” Princeton Essays in International Finance 215. International Finance Section. Department of Economics. Princeton University. 
Princeton NJ, 1999. 

IMF’nin 189 üyeyi kapsayan döviz kuru düzenlemelerini içeren raporuna göre 2017 yılında döviz kurlarının ülkeler arasındaki 
dağılımı Grafik 1’de verilmektedir. Buna göre toplam 189 ülkenin % 42’si ara kurları tercih ederken, % 39’u esnek kurları 
uygulamaktadır. Sabit kur ülkelerin % 12’si tarafından uygulanmaktadır. Buradan da anlaşılacağı üzere giderek daha esnek 
kurlara doğru bir geçiş yapılmaktadır. Katı sabit kurlar terk edilmekte, ülkelerin para politikalarına daha uygun olan esnek 
kurlar tercih edilmektedir.  Ülkeler serbest kur rejimine geçişi benimsemekte ama yine de kontrolü elden bırakmak 
istememektedir. 
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Grafik 1: Döviz Kuru Sistemlerinin Dağılımı, 2017 

 
Kaynak: IMF, Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange Restrictions, October, 2017. 

Literatür incelendiğinde döviz kuru seçiminde uluslararası sermaye piyasalarının entegrasyonu,  makroekonomik 
performans ve finansal sektörün gelişimine ilişkin görüşlerin etkili olduğu görülmektedir. En yaygın görüşlerden biri küresel 
finans piyasaları ile derin ilişkili olan ülkelerin sabit döviz kuru uygulamasının sürdürülemez olmasıdır. İmkansız üçlü olarak 
da bilinen bu görüş, bir ülkenin sabit kur, para politikasında bağımsızlık ya da küresel finansal piyasalarda entegrasyon 
amaçlarından ikisini seçebileceğini öngörür. Bu üç amacı da gerçekleştirmeye çalışması durumunda er geç bu üçlüden birini 
feda etmek zorunda kalacağı ifade edilmektedir. 1990’lı yıllarda pek çok ülke ayarlanabilir sabit kur rejimini terk etmek 
zorunda kalmış, kurlar sürdürülememiş ve krizle sonuçlanmıştır. Bu nedenle daha esnek kur sistemlerinin tercih edilmesi 
ayarlanabilir kurlara göre daha iyi sonuç vereceği düşüncesi yaygınlık kazanmıştır (IMF, 2000). 

Bir başka görüş dalgalanma korkusu hipotezine ilişkindir. Bu görüşe göre, esnek kur sistemi uygulayan pek çok ülke aynı 
zamanda kurdaki dalgalanma korkusu ile iç içe yaşar. Düzenli olarak döviz kurunu sterilize etmek için müdahalede 
bulunurlar. Belli bir kur düzeyinin sürmesini sağlayarak fiyat istikrarı ya da tam istihdam gibi ulusal hedeflerini 
gerçekleştirmeye çalışırlar. Calvo ve Reinhart (2002)’a göre dalgalanma korkusunun altında üç sebep yatar: Oldukça fazla 
olan piyasadaki belirlenemeyen hareketler, ülkelerin paralarındaki değer düşüşlerinin ekonomik daralmaya sebep olması ve 
para politikasında etkinsizliktir. Sabit döviz kuru sistemi mali disiplinsizliğe yol açarak ergeç döviz kuru sisteminin çökmesine 
neden olabilir. Buna karşılık istikrarsız durumlar esnek kur sistemi ile bertaraf edilebilir. Bu nedenle esnek kur sisteminin 
mali disiplini sağlama başarısı daha yüksektir (Tornell ve Velasco, 2000). 

Döviz kuru seçimine mikro ekonomik teori açısından da işlem maliyetleri ile ilgili olarak bir açıklama getirilmiştir. Bu 
yaklaşımda işlem maliyetleri sabit döviz kuru sistemi altında düşürülebilir. Bu nedenle pek çok küçük ülke sabit döviz kuruna 
yönelmiştir. Sabit kur aynı zamandan döviz kuru riskinin maliyetini de düşürme eğilimindedir. Aynı zamanda hükümetler bu 
sistem ile piyasaya likidite sağlayarak, piyasa katılımcılarına garanti verebilirler (Killien ve diğerleri, 2006). 

Sabit ve esnek kur sisteminde ortaya çıkan sakıncalar, ülkeleri ara rejimleri uygulamaya itmiştir. Ülkelerin bir kısmı para 
sepetleri, yatay bantlar ya da sürünen parite gibi uygulamalara giderken bir kısmı yönetimli dalgalanmayı seçmiştir.   

Sabit döviz kurunun seçilme nedenleri arasında merkez bankasının enflasyon ile mücadelesinde daha fazla kredibilite 
sağlaması yatar. Ücret ve fiyat belirleyicileri, gelecekteki enflasyonu düşük olarak algılar ya da yüksek enflasyonun merkez 
bankası tarafından kurlar yolu ile engelleneceğini düşünülür. Böylece ücret ve fiyat kararlarını da düşük olarak tespit 
edebilirler. Döviz kuru bu şekilde para politikası için nominal çıpa görevi yapar. Sabit döviz kurunun istenmesinin bir diğer 
nedeni esnek kur sisteminin yarattığı belirsizliktir. Bu tür bir risk uluslararası ticaret ve yatırımların cesaretini kırar. Sabit kur, 
uluslararası yatırımcıya güven verir, döviz kuru riskini azaltarak uluslararası ticaret ve yatırımları teşvik eder. Üstelik işlem 
maliyetinin azalmasını da sağlayarak daha çok yatırımcının gelmesine yol açar. Sabit döviz kurunun sağladığı diğer bir 
avantajı da rekabetçi devalüasyonları ya da rekabetçi revalüasyonların önlemesidir. Rekabetçi devalüasyon, Nash’in “işbirliği 
içinde olmayan denge”si ile ifade edilebilir. Her ülke kendi yararına, komşu aleyhine ticaretten kazanmaya çalışır. Oysaki 
sabit döviz kuru, ülkeler arasındaki işbirliği için etkin bir çözüm sunar. Bretton Woods sistemi, 1930’ların “komşuyu zarara 
sokma” girişimleri dikkate alınarak hazırlanmış bir çözümdü.  Benzer bir durum 1990’ların krizlerinde yeniden gündeme 
gelmiş ve Doğu Asya ve Latin Amerika ülkeleri rekabetçi devalüasyonlar ile karşı karşıya kalmışlardır. Ayrıca sabit kur sistemi 
spekülatif balonların önlemede yardımcı olur. 1985 yılında doların, 1995 yılında da Yen’in yükselmesine sebep olan türdeki 
balonların oluşumu bu sistem ile engellenmeye çalışılmıştır (Frankel, 2004). 

Esnek döviz kuru sistemi de ülkenin bağımsız para politikası uygulamasının önünü açar. Sabit kurun aksine, herhangi bir 
şekilde talepte düşme ve böylece resesyona gitme sürecinde hükümet rahatlıkla politika uygulayabilir. Oysaki sabit kur ve 
finansal piyasaların tam entegrasyonu altında iç ve dış denge birlikte gerçekleştirilemez. Böyle durumlarda genellikle dış 
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dengesizlikleri düzenlemeye yönelik adımlar atılır. İç faiz oranları, dış faiz oranları ile sıkı sıkıya bağlıdır. Para arzındaki 
büyüme hiçbir etki yapmaz. Para dışarıya akar, ödemeler dengesinde açık oluşur. Talepteki düşüş sonrası, resesyon ücret ve 
fiyat düşüşlerine kadar devam eder. Buna karşılık serbest kur ile ülke resesyona para arzındaki büyüme ve paranın değer 
düşüşü ile cevap verir. Bu iç talebi teşvik eder, ekonomi arzulanan istihdam seviyelerine geri döner.  

Esnek kurun diğer bir avantajı, ticari şoklara karşı otomatik uyum mekanizmasıdır. Para, ülkenin ihraç piyasasındaki 
gelişmelere olumlu cevap verir, paranın değer düşüşü ile ticaret hadleri değişir. Böylece gerekli reel değer düşüşü de 
sağlanmış olur. Ücret ve fiyat yapışkanlığının önüne geçilir. Benzer biçimde merkez bankası bağımsız para politikasının 
avantajı ile hem senyoraj geliri elde eder, hem de son kredi merci olma pozisyonunu korumuş olur. Bankacılık kesimini zor 
zamanlarında böylelikle koruyabilir. Diğer bir avantajı da spekülatif balonları önlemesidir. Sabit kurda karşılaşılan aşırı 
değerlenme ve aşırı volatilite, esnek kur sisteminde azalır (Frankel, 2004). 

Esnek kur sistemi, piyasa koşullarını azami düzeyde işleterek ekonomik etkinliği ve disiplini sağlar. Esnek kur sistemlerinde 
ülke parasının değeri önemli ekonomik bir göstergedir. Ülkenin parası değer kazanıyorsa yatırımcıların güveni sağlanmış 
demektir, değer kaybediyorsa yatırımcıların ekonomiye güveni azalmıştır. Esnek kurlar, devletin kur düzeyini veya aralığını 
değiştirmek zorunda kalacağına ilişkin spekülasyon zeminini de ortadan kaldırır. Sabit kura kıyasla esnek kur sistemi finansal 
istikrarı daha iyi sağlar. Çünkü esnek kur rejiminde devletin belirlenen bir kuru koruma kararlılığını spekülatörlerin 
sınamasına gerek yoktur. 

Esnek kur sistemi her zaman uygulanamayabilir. Ekonomi sık ve çok değişen kurlara karşı çok kırılgansa, yerli ve yabancı 
yatırımcılar daha önce yaşanmış parasal krizler ve yüksek enflasyon yüzünden kur istikrarını ve kurun tahmin edilebilirliğini 
çok önemsiyorsa veya para otoritesi döviz piyasasına müdahale etmeyeceğine dair güven telkin etmiyorsa, esnek kur 
sistemini uygulamak mümkün olmayabilir (Chang ve Grabel, 2005). Kur sistemlerinin kendine özgü nitelikleri, ülkeleri kendi 
politikalarına uyum sağlayabilecek döviz kurlarını seçmeye yöneltmiştir. Asya ekonomileri de aşağıda görüleceği üzere 
geçmişten günümüze farklı döviz kuru sistemlerini benimseme yoluna gitmişlerdir. Zaman içinde daha esnek kur sistemlerini 
seçseler de müdahaleyi elden bırakmak istememişlerdir. 

3. GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ASYA EKONOMİLERİNDE DÖVİZ KURU POLİTİKALARI  

3.1. Tarihsel Bağlamda Asya Ekonomilerinin Döviz Kuru Politikaları 

II. Dünya Savaşı sonrasında Japonya, Bretton Woods sistemine katılarak Yen’i dolara sabitler. 1960’lı yılların sonlarında, 
Amerika ticari açıkların getirdiği sorunlar ile uğraşırken, Japonya, Almanya gibi yüksek bir cari fazla elde eder. 1971 yılında 
Nixon’un sistem ile açıklamalarından sonra Japon Yeni değerlendirilir, 1973 sonrasında ise yen diğer paralar karşısında 
dalgalanmaya bırakılır. 1980’lerin ortalarında, Plaza ve Louvre anlaşmalarını takiben Japon Yeni dolar karşısında yeniden 
değerlenir. Japon finansal otoritesi, zaman zaman döviz kurlarına uzun dönemli değerlerden sapmalar durumunda 
müdahalede bulunur (Wang, 2014).  

Japonya gibi, Tayvan ve Güney Kore’de II. Dünya Savaşı sonrasında Bretton Woods sisteminin bir parçası olur ve paralarını 
dolara sabitler. 1970’lerin sonu ve 1980’lerin başlarında her iki ülkede esnek döviz kuru rejimine geçiş yaparlar. Belli bir para 
sepetini hedefleyerek dalgalı döviz kurunu yönetmeye çalışırlar. Her bir hükümet paranın değerlenmesini sınırlamak için 
müdahalede bulunur (Moreno, 1989).  1997 yılına kadar Kore hükümeti yönetimli dalgalı kur rejimini uygular. Asya finansal 
krizinde Kore’de, wonun değeri dolar karşısında düşer. Kriz sonrasında Kore serbest dalgalı rejimi geçer. Ancak kimi 
araştırmacılara göre Kore serbest kur rejiminden çekindiği için müdahalede bulunma isteği devam eder (Park ve diğerleri, 
2001). Tayvan ise yönetimli dalgalı kur sistemini sürdürmüştür. Cavoli ve arkadaşları (2012), Tayvan’ın döviz kurunun diğer 
bölge ekonomilerine göre daha istikrarlı bir seyir izlediklerini ifade ederler.  

Asya krizi öncesinde belli başlı Asya ekonomileri, paralarını ağırlığını doların oluşturduğu bir para sepetine bağlamışlardı. 
Döviz kuru kriz öncesi Asya’da farklılaşmaktaydı. Hong Kong Doları, dolara sabitlenmişti. Vietnam 1990-92 sonrasında dolara 
bağlı sabit kur rejimini izlemişti. Çin, renminbi’si dolara bağlı ayarlanabilir bir kur politikası uygulamaktaydı (Ohno, 1999). 
Endonezya, Kore yönetimli dalgalanmayı sürdürürken, Malezya sınırlı esnek kur rejimini benimsemiştir. Tayland’da sabit kur 
rejimi uygulanıyordu. Filipinler de ise bağımsız dalgalanma tercih edilmişti (Tablo 2). 
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Tablo 2: Seçili Asya Ülkelerinde Resmi Kur Rejimleri, 1970 - 2000 

Endonezya 
Kasım 1978 – Haziran 1997 
Temmuz 1997- Aralık 2000 

Yönetimli Dalgalanma 
Bağımsız Dalgalanma 

Kore 
Mart 1980 –Ekim 1997 
Kasım 1997- Aralık 2000 

Yönetimli Dalgalanma 
Bağımsız Dalgalanma 

Malezya 

Ocak 1986 – Şubat 1990 
Mart 1990 – Kasım 1992 
Aralık 1992 –Eylül 1998 
Eylül 1998 – Aralık 2000 

Sınırlı Esneklik 
Sabit 
Yönetimli Dalgalanma 
Ayarlanabilir Sabit Kur 

Filipinler Ocak 1988 – Aralık 2000 Bağımsız Dalgalanma 

Tayland 
Ocak 1970 – Haziran 1997 
Temmuz 1997 – Aralık 2000 

Sabit Kur 
Bağımsız Dalgalanma 

Kaynak: Hernandez, L ve Peter. J. Montiel, “Post-Crisis Exchange Rate Policy in Five Asian Contries, Filling in the Hollow Middle ? IMF, 2001.  

Calvo ve Reinhart (2000)’a göre Asya ekonomilerinin pek çoğu resmi olarak esnek bir kur rejimine sahip olsa da dalgalanma 
korkusu nedeniyle döviz piyasalarına müdahalede bulunabiliyorlardı. Asya finansal krizi bu ekonomileri oldukça kötü 
etkilemişti. Bu ekonomilerin, yeterli döviz rezervleri olmadığından Tayland, Endonezya ve Malezya’nın çok kısa bir süre 
içinde paralarının değeri düşmüş ve yarısından fazlasını kaybetmişlerdir. Malezya hükümeti hemen sermaye kontrolü 
uygulamaya başlar ve Malezya ringgit’ini dolara sabitler. Endonezya, Kore ve Tayland kriz sonrası esnek döviz kuru rejimine 
geçerler (McKinnon, 2001) Bu ekonomilerin kriz sonrasında değerlenme korkusu yaşadıkları açık bir şekilde gözlenmiştir. 
Asimetrik döviz kuru müdahalelerinden de bu oldukça net anlaşılmaktadır. Ayrıca Asya ekonomileri, paralarının değerinin 
yükselmesini arzu etmemişlerdir (Rajan, 2012). Bu nedenle de 2000’li yıllarda Asya ekonomilerinin çoğu yönetimli dalgalı 
kura geçmekle birlikte müdahalede bulunmaya devam etmişlerdir.  Bu da Asya ekonomilerinin resmi ve uygulamadaki 
rejimlerinin farklı olmasına yol açmıştır (Tablo 3). 

Tablo 3: Seçili Asya Ekonomilerinde Döviz Kuru Rejimleri, 2000- 2013 

Çin  

Aralık 2000- Nisan 2006 
Nisan 2007- Nisan 2008 
Nisan 2009 – Nisan 2010 
Nisan 2011 – Nisan 2013 

Sabit Kur  
Sürünen Parite (ABD doları) 
İstikrarlı Düzenleme (ABD doları) 
Sürünen parite Benzeri Düzenleme 

Japonya 
Aralık 2000 – Nisan 2008 
Nisan 2009 – Nisan 2013 

Bağımsız Dalgalanma 
Serbest Dalgalanma 

Kore 
Aralık 2000 – Nisan 2008 
Nisan 2009 
Nisan 2010 – Nisan 2013 

Bağımsız Dalgalanma 
Serbest Dalgalanma 
Dalgalı Kur 

Hong Kong Aralık 2000 – Nisan 2013 Para Kurulu (ABD doları) 

Hindistan 
Aralık 2000 – Nisan 2008 
Nisan 2009 – Nisan 2013 

Yönetimli Dalgalanma 
Dalgalı Kur 

Moğolistan 

Aralık 2000 –Aralık 2001 
Aralık 2002 – Nisan 2006 
Nisan 2007 – Nisan 2008 
Nisan 2009- Nisan 2013 

Bağımsız Dalgalanma 
Yönetimli Dalgalanma 
Diğer konvansiyonel sabit kur uyg. 
 Dalgalı Kur 

Burenei Darusselam Aralık 2000 -  Nisan 2013 Para Kurulu (Singapur Doları) 

Kamboçya 
Aralık 2000 – Nisan 2008 
Nisan 2009 
Nisan 2010 – Nisan 2013 

Yönetimli Dalgalanma 
Dalgalı Kur 
İstikrarlı Düzenleme 

Endonezya 

Aralık 2000 – Aralık 2001 
Aralık 2002 – Nisan 2008 
Nisan 2009 – Nisan 2012 
Nisan 2013 

Bağımsız Dalgalanma 
Yönetimli Dalgalanma 
Dalgalı Kur 
Sürünen Parite Benzeri Düzenleme 

Laos 

Aralık 2000 – Nisan 2006 
Nisan 2007 
Nisan 2008  
Nisan 2009 – Nisan 2011 
Nisan 2012- Nisan 2013 

Yönetimli Dalgalanma 
Konvansiyel Sabit kur uyg. (ABD doları) 
Yönetimli Dalgalanma (ABD Doları) 
İstikrarlı Düzenleme (ABD doları) 
İstikrarlı Düzenleme 
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Malezya 
Aralık 2000- Aralık 2004 
Nisan 2004 – Nisan 2008 
Nisan 2009 – Nisan 2013 

Konvansiyel Sabit kur uyg. (ABD Doları) 
Yönetimli Dalgalanma 
Diğer Yönetimli Düzenlemeler 

Myanmar 

Aralık 2000- Aralık 2001 
Aralık 2002 – Nisan 2007 
Nisan 2008 
Nisan 2009 – Nisan 2013 

Geleneksel Sabit Kur Uygulaması 
Yönetimli Dalgalanma 
Yönetimli Dalgalanma (ABD doları) 
Diğer Yönetimli Düzenlemeler 

Filipinler 
Aralık 2000 – Nisan 2008 
Nisan 2009 – Nisan 2013 

Bağımsız Dalgalanma 
Dalgalı Kur 

Singapur 

Aralık 2000 – Nisan 2007 
Nisan 2008  
Nisan 2009 
Nisan 2010 – Nisan 2013 

Yönetimli Dalgalanma 
Yönetimli Dalgalanma  
Diğer Yönetimli Düzenlemeler  
Sürünen Kur Benzeri Düzenleme  

Tayland 
Aralık 2000 – Aralık 2001 
Aralık 2002 – Nisan 2008 
Nisan 2009 – Nisan 2013 

Bağımsız Dalgalanma 
Yönetimli Dalgalanma  
Dalgalı Kur 
 

Vietnam 

Aralık 2000- Aralık 2001 
Aralık 2002 – Aralık 2004 
Nisan 2006 – Nisan 2008 
Nisan 2009 – Nisan 2011 
Nisan 2012 
Nisan 2013 

Yatay Bant İçinde Sabit Kur 
Yönetimli Dalgalanma 
Geleneksel Sabit Kur Uygulaması  
İstikrarlı Düzenleme (ABD doları) 
İstikrarlı Düzenleme (Sepet) 
İstikrarlı Düzenleme (ABD doları) 

Kaynak: IMF, Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange Restrictions (2001–2013); and IMF, International Financial Statistics 
(2000); Kawai ve Pontines, 2014. 

 

Asya ekonomileri içinde Çin’in oldukça özel bir önemi vardır. Çin’in döviz kuru rejimi son 30 yılda pek çok değişim 
geçirmiştir. 1980 öncesi dönemde geleneksel döviz kuru rejimine sahipti, renminbi aşırı değerli idi ve bu Çin’i diğer dünya 
ekonomilerinden ayırıyordu. İkili sistemin uygulanması ile birlikte Çin, 1990’ların ortalarında ikili döviz kuru sistemini 
uygulamaya geçti ve renminbi dolara sabitlendi. Bu durum 2005 yılına kadar sürer ve bu tarihlerde Renminbi aşırı 
değerlenir. 2005 yılında sürünen parite sistemini benimser (Huang, 2010). Bu uygulama da 2008 yılının yaz aylarına kadar 
devam etti ve renminbi dolar karşısında yaklaşık % 21 değerlendi. Küresel finans krizi ile birlikte sürünen parite yerini 
istikrarlı düzenlemeye bıraktı. 2010 yılında Çin Merkez Bankası renminbinin istikrarının devamı için daha esnek uygulamaya 
gideceğini açıkladı (Martin, 2017). 2013 yılı ile birlikte renminbi’nin nominal değeri dolar karşısında yükseldi, resmi kur bir 
sepete bağlı yönetimli dalgalı kur olarak seçildi ve doların sepetteki ağırlığına daha fazla yer verildi (Huang, 2010).  

Doğu Asya ekonomileri yakın zamanlara kadar paralarının değerinin yönetiminde doları hedef olarak almışlardır. Yani Asya 
krizi sonrasında doların bölgedeki hakimiyeti devam etmiştir (Kawai ve Pontines, 2014). Tek istisna 1980’lerden bu yana 
Japonya olmuştur. Kimileri doların bölgedeki hakimiyetini ifade etmek üzere Doğu Asya Dolar Bölgesi ya da Doğu Asya Dolar 
Standardı ifadelerini kullanmıştır (McKinnon 2001). Kimileri de bu durumu Bretton Woods’un 1973 te çöküşü ile birlikte, 
ABD’nin merkezinde II. Bretton Woods uluslararası para sisteminin yeniden doğuşu olarak nitelemişlerdir. Pek çok ülke 
kendi parasının aşırı bir şekilde değerlenmesinden kaçınmaktadır. Bu yüzden Asya ekonomilerinin bazıları “Parasal 
Merkantalizm” davranışı ile yani aktif müdahale ile paralarının değerini düşük tutma ile eleştirilmişlerdir (Aizenman ve Lee, 
2008).   

Fakat son birkaç yılda bu durum değişmektedir. Yeni araştırmalar Doğu Asya’nın dolar blokundan renminbi blokuna doğru 
geçiş yaptığını gösteriyor. Para sepetleri içinde renminbinin ağırlığı giderek artıyor (Kawai ve Pontines, 2014). 2005 ve 2009 
yılları arasında Çin dolar karşısında renminbi’nin kontrollü bir şekilde değerlendirilmesi politikasını uyguladığında, diğer 
ekonomiler bir seçim ile karşı karşıya kalmışlardı. Ya paralarını renminbi karşısında değerlenmesine izin verecek ya da dolara 
bağlı yumuşak rejimi uygulamaya devam edecekti. Bölgedeki gelişen ekonomilerin çoğu renminbi karşısında değerlenme 
stratejisini seçti. 2010 yılından bu yana Çin, diğer ekonomiler renminbi’ye karşı değerlenmeyi seçseler bile renminbi’nin 
değerlenmesi karşısında sıkı bir kontrol uyguladı. Bu paralar ile renminbi arasında ortak hareket giderek daha sıkı olmaya 
başladı. Şimdi renminbi, bölgedeki diğer ekonomilerin referans parası olmak için doları ya da euroyu gölgede bırakmaktadır 
(Wang, 2014, Caporale ve diğerleri, 2016). 
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3.2 Asya Ekonomilerinin Mevcut Döviz Kuru Politikaları 

Asya ekonomilerinin 2017 yılında uyguladıkları kurlar aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Tablodan da görüleceği üzere Asya 
ekonomileri katı sabit kurlardan esnek kurlara doğru geçiş yapmaktadır. Hong Kong ve Brunei para kurulu uygulamasını 
devam ettirmektedir. Kore, Hindistan, Moğolistan, Endonezya, Malezya, Filipinler ve Tayland dalgalı kur rejimini 
uygulamaktadır. Çin, Singapur ve Vietnam, kur rejiminde istikrarlı düzenlemeyi seçmiştir. Japonya ise esnek kurda kalmaya 
devam etmektedir. Asya ekonomilerinin esnek kuru benimsedikleri ama tam serbest dalgalanmadan kaçındıkları 
gözlenmektedir. 

Tablo 4: Seçili Asya Ülkelerinde Döviz Kuru Düzenlemeleri, 2017 

Çin  İstikrarlı Düzenlme 

Japonya Serbest Dalgalanma 

Kore Dalgalı Kur 

Hong Kong Para Kurulu 

Hindistan Dalgalı Kur 

Moğolistan Dalgalı Kur 

Brunei Sultanlığı Para Kurulu 

Kamboçya Diğer Yönetimli Düzenlemeler 

Endonezya Dalgalı Kur 

Laos İstikrarlı Düzenleme 

Malezya Dalgalı Kur 

Myanmar Diğer Yönetimli Düzenlemeler 

Filipinler Dalgalı Kur 

Singapur İstikrarlı Düzenleme 

Tayland Dalgalı Kur 

Vietnam İstikrarlı Düzenleme 
  Kaynak: IMF, Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange Restrictions, October, 2017. 

4. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Döviz kuru sistemlerinin uluslararası ticaret, yatırım, makroekonomik istikrar ve ulusal rekabetlilik üzerine etkileri 
konusunda pek çok araştırma yapılmıştır. Genel olarak sabit döviz kuru rejimi, döviz kuru risklerini azaltırken, uluslararası 
ticaret ve yatırımı teşvik etmektedir. Diğer yandan dalgalı döviz kuru rejimi sermaye hareketliliği koşulları altında, 
enflasyonu arzulanan düzeye getirmek ve ekonomik büyümeyi sağlamak içim para politikasında hükümetlere bağımsızlık 
sağlar. Aynı zamanda ciddi ödemeler dengesi krizleri ile karşılaşan ülkelerde ihracatı teşvik ederek dengesizliğin azaltılmasını 
sağlar. İhracata yönelik büyüme politikası uygulayan gelişen ülkelerde istikrarlı ve rekabetçi döviz kurları ekonomik 
büyümeyi kolaylaştıran bir koşuldur (Eichengreen, 2007). Bununla birlikte diğer ekonomi politikaları gibi döviz kurlarının 
seçimi de salt ekonomik mantık ile açıklanamaz. Bu konuda spesifik bir araştırma olmasa da özellikle 1950’lerden 1970’lere 
Doğu Asya’nın ekonomik kalkınmasının politik ekonomisi üzerine odaklanan literatür ulusal politik kurumların ve uluslararası 
politik çevrenin merkezi rolünü vurgulamıştır (Wang, 2014).  

II. Dünya savaşının yıkıcı etkisinden sonra Doğu Asya ekonomileri ekonomik gelişim ve kalkınmayı başarma görevi ile karşı 
karşıya kalmışlardır. Japonya’da hükümet, ülke ihracatını ve ekonomik büyümeyi teşvik etmek için sanayi politikalarına 
başvurmuştur.  Sanayi politikalarının bir kısmı Japon Yen’in değerinin baskılanmasını gerektirmiştir. Böylece Japonya 
uluslararası piyasalarda rekabetçi bir konuma kavuşabilmiştir. Özellikle de ABD piyasasında istediği sonuca ulaşmıştı. Bu 
politika ekonomik kalkınma stratejisinin başarısını göstermekteydi. Ve aynı politika Japonya’nın dünyanın lider ekonomik 
güçlerinden birisi olmasını sağlamıştır. Kore ve Tayvan’da ihracata yönelik büyüme stratejisini benimseyerek Japonya’yı 
izlemiştir. Her bir hükümet uluslararası piyasalarda girişimcileri desteklemek üzere çeşitli politik araçlar uygulamıştır.  Bu 
araçlar içinde sanayi ürünlerinin ihracatını kolaylaştıran rekabetçi kurlar da bulunmaktaydı (World Bank, 1993).  

Sanayi politikaları gibi Asya ekonomilerinin sabit kurlardan daha esnek kur sistemlerine geçişte pek çok faktör etkili 
olmuştur. Bu faktörler ulusal ve uluslararası faktörler olarak aşağıda incelenmektedir. Ulusal faktörler, ekonomi 
politikalarının, kurumların ve devletin benimsediği rejimin etkisine vurgu yaparken, uluslararası faktörler ABD’nin 
politikalarına, uluslararası kurumlara ve finansal krizlerin etkisine vurgu yapmaktadır.  
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4.1. Ulusal Faktörler  

Ekonomi Politikalarının Etkisi 

Döviz kurlarının seçiminde para politikalarının etkisi önemlidir. Özellikle enflasyonun yükselmesinden çekinen ülkeler döviz 
kurlarının dalgalanmasından yana değildir. Bu ülkeler para politikası olarak enflasyon hedeflemesini seçmişler ise döviz 
kurlarının istikrarlı kalmasını özellikle istemişlerdir. Benzer biçimde bu ülkeler uluslararası rekabet güçlerini kaybetmek 
istememişlerdir. Çünkü paralarının değerlenmesi rekabet kaybına yol açacak bu da ihracatlarını negatif olarak 
etkileyebilecekti (Tiwari, 2003). Ayrıca Asya ekonomileri uluslararası piyasalara girişte diğer ekonomiler ile aynı koşullara 
sahip değildi.  Döviz kurlarındaki yüksek volatilite kredi derecelendirme kuruluşlarının düşük notlandırmasına neden 
olmakta ve yabancı yatırımcıların girmesini engellemekteydi (Calvo ve Reinhart, 2000a). Bu nedenle de yarı esnek 
uygulamalara geçişi desteklemişlerdir. 

Çin yabancı yatırımcıyı kaçırmak istemiyordu. Çin’in, 1990’lı yıllarda sabit kuru tercih etmesinin nedeni kendi ihracatçısından 
ziyade yabancı yatırımcıyı güvende tutmak istemesinden kaynaklanmaktaydı. 1990’lı yıllarda Çin’e yabancı yatırımcı akın 
etmekte ve çok sayıda ihracat odaklı fabrika kurmaktaydı. Yatırımcılar büyük tutarlardaki yatırımlarının kurdaki 
dalgalanmalar ile değer kaybetmemesi için güvence talep etmekteydi. Bu sebeple Çin’in kur oranı iki koşulu karşılamak 
durumundaydı. İlki ihracatını karşılayacak kadar düşük olmalıydı ve ikincisi de gerçek piyasa değerine yakın olmalıydı ve 
küçük ayarlamalar ile uzun süre muhafaza edilebilmeliydi. 2005 sonrasında ise Çin renminbinin değerini dolara karşı 
sabitlemekten vazgeçmiş, dolara karşı güçlenmesine izin vermiştir (Kroeber, 2017).  

Döviz kurlarının yönetiminde uluslararası rekabete önem vermişlerdir. Son yıllarda bölge ekonomilerinin döviz kurları daha 
stabil kalmıştır. Bu durum bölge ekonomilerinin biraraya gelerek anlaşmaya vardıkları bir sonuç değildi. Asya ekonomileri 
cari fazlayı sürdürülebilir kılmak istemişlerdir. Bu nedenle döviz kurlarını belli seviyede tutarak uluslararası rekabetçi 
güçlerini korumuşlar ve cari fazlaya ulaşmışlardır (Hamilton-Hart, 2011).  

Bilindiği üzere Asya ekonomileri arasındaki işbirliği hızla ilerlemektedir. Üstelik bu ilerleme dünya ekonomileri ile olan 
işbirliğinden daha hızlı gelişmektedir. Bu tür bir işbirliği aynı zamanda döviz kurlarında çok sıkı bir işbirliği olmasını da 
gerektirir. Döviz kurlarının volatil olması ekonomik büyüme üzerinde negatif etki yapar. Şoklara karşı daha dayanıklı 
olabilmek için diğer paralara karşı ayarlamanın daha esnek olması gerekir. Asya ekonomilerinin de güvenilir bir bölgesel 
mekanizma yaratabilmeleri döviz piyasasına müdahalelerden kaçınma ile mümkün olacaktır. Böylece uzun dönemli istikrarlı 
bir gelişme de sağlanabilir (Shimizu, 2013). Ancak Sengupta ve Gupta (2015) nın yaptıkları araştırmada ulusal paraların aynı 
yönde birlikte hareketini görememişlerdir. Bu da farklı döviz kurlarında olmalarından kaynaklanmaktadır. Hindistan daha 
esnek kur rejiminde iken, Bangladeş, Pakistan ve Sri Lanka dolara bağlı yumuşak kur uygulamasına devam etmişlerdir. Bölge 
ekonomileri finansal işbirliği kadar parasal politikalarda işbirliğinin geliştirilmesi konusuna çok ilgi göstermemişlerdir. Ayrıca 
iş dünyasına güven vermek gerekliydi. İstikrarlı bir kur, iş dünyasını pozitif etkilemekte bu da piyasa üzerinde olumlu etki 
yaratmakta idi. Örneğin Tayland ekonomisi, daha geniş bir aralıklar ile dalgalanan bir kuru yönetemeyecek kadar küçük bir 
ülke olduklarını düşünmekteydi ve bu nedenle sabit kurda kalarak iş dünyasına güven vermeye çalışmışlardı (Krugman, 
2010).  

Doğu Asya döviz kurlarına ilişkin son gelişmelerden biri renminbi blokunun oluşumudur. Yeni bir olgu olarak karşımıza çıkar. 
Çin’in ekonomik gelişimi parasal gücünün de yükselmesini sağlamıştır. Çin hızla gelişen bir Pazar olarak bölgesel ticaret ve 
yatırımların merkezi olmaktadır. Bu da Çin’e kendi komşu ülkeleri üzerinde parasal tercihini empoze etme gücü vermektedir. 
Aynı zamanda diğer ekonomiler için Renminbi’yi izleme konusunda bir teşvik yaratmaktadır. Kısacası renminbi bloku, Çin’in 
yapısal gücünün bir sonucudur. Çin giderek artan bir biçimde bölgede parasal işbirliğinin öncülüğünü üstlenmektedir 
(Bénassy-Quéré ve Lahrèche-Révil, 2003). Çin’in 2008 yılında altı devlet ile para değişimi anlaşması imzalaması, Hong 
Kong’un Çin hükümeti tarafından offshore merkezi yapılması, Japonya ve Hindistan’ın rezervlerinin bir kısmını renminbi 
üzerinden tutmaya başlaması Çin’in bölge ekonomileri üzerindeki gücünün arttığının göstergeleridir (Jacques, 2012). Yine 
Renminbi tahvilleri Hong Kong dışındaki finans merkezlerine taşınması, Londra ve Singapur piyasalarında işlem görmeye 
başlaması Çin’in yayılmacı etkilerinin sonucudur (Kroeber, 2017). 

Kurumların Etkisi 

Japonya’nın kalkınmasında Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’nın önemi büyüktür. Doğu Asya’nın ekonomik başarısı da 
kalkınmacı devlet anlayışından ileri gelmektedir. Bazıları döviz kuru politikalarına odaklanır ve sanayi politikalarının önemli 
bir aracı olarak görürler. Sanayi politikalarının başarısında ekonomik elitlerden devletin egemenliğine geçişin ve daha esnek 
döviz kur stratejisinin tercih edilmesinin önemini vurgularlar. Devletin gücü tüketicilerin ve işgücünün taleplerini baskılar. 
Zira bu grup yaşam standardının yükselmesi için daha yüksek döviz kurlarını tercih etmekte idi. Bu ülkelerin ekonomik 
kalkınmalarından sonra da her bir ülkedeki hükümet kurumları sabit ve az değerli döviz kurlarının sürdürülmesinde etkili 



Journal of Economics, Finance and Accounting – JEFA (2018), Vol.5(4),p.373-384                                                                      Terzi 

_________________________________________________________________________________________________ 

 DOI: 10.17261/Pressacademia.2018.1004                                381 

 

olmuştur (Wang, 2014). Çin hükümeti de kriz sonrasında renminbinin istikrarının her şeyden önemli olduğunu 
düşünmekteydi ve bu nedenle de agresif değişimlerden kaçınmaktaydı (Lafrance, 2008). 

Devlet politikaları ekonomi politikaları üzerinde önemli rol oynasa da bazı araştırmalar çıkar gruplarının rolüne odaklanır. 
Örneğin ihracat sektöründe yer alan Japon iş dünyası – bankalar, şirketler, üreticiler- üretim kapasitelerini genişlettiler ve 
dünyadaki piyasa paylarını artırdılar. Bu grupların hükümetteki ortakları –Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Japon Merkez Bankası 
ve Finans Bakanlığı- sanayi politikalarına ilişkin temel konuları geliştirdikten sonra kontrolü bu gruplara bıraktılar ve 
devamında bu gruplarda döviz kurları da dahil olmak üzere bu politikaların devamını sağladılar (Mikuni and Murphy, 2003). 
Benzer durumlar yeni sanayileşen ülkelerde de görüldü. Bazı ülkelerdeki demokratikleşme süreci örneğin Kore, Tayvan, 
Tayland da iş dünyasına seçim sonuçlarını etkileyebildikleri için büyük bir etkileme kabiliyeti verdi (Stubbs, 2011) Parasal 
politikaları etkileyen çıkar grupları da ihracata bağımlılık arttığı için gelişmekteydi. Endonezya ise döviz kurlarını dengeli 
kullanan tek istisna ülke idi. İhracatçılardan ziyade döviz kurlarını tüm gruplar lehine kullanmayı seçmiştir. Bu Endonezya’nın 
geldiği demokratikleşme süreci ve hükümetin toplumu bir bütün olarak yönetme isteğinden kaynaklanmaktaydı (Hamilton-
Hart, 2013). Sonuçta iş dünyası ile hükümet arasındaki politik bağlar azımsanmayacak kadar kurların seçiminde etkili 
olmuştu. 

Toplumun farklı gruplarının döviz kurlarının belirlenmesinde etkili olabileceği yapılan çalışmalarda da kanıtlanmıştır. 
Uluslararası ticaret ve yatırım bağlantısı olan gruplar daha stabil döviz kurlarını tercih etmektedirler. Buna karşılık ekonomik 
faaliyetler ile daha az bağı olan gruplar esnek döviz kurlarından yanadır. İhracatçılar, ithalata rakip kesimler uluslararası 
rekabetten dolayı eksik değerli döviz kurlarını tercih ederken, diğerlerinin ise böyle bir tercihi yoktur (Frieden, 2002). 
Sonuçta döviz kurları bir grup lehine diğer grup aleyhine gelişmesine neden olabilmektedir. 

Çin politik rejimi otoriter bir rejim olsa da benzer bir durum yani çıkar grupları perspektifi Çin ekonomisi için de söz 
konusudur.  Düşük ve istikrarı döviz kurunun nimetlerinden yararlananlar daha güçlü olurlar. Çin de döviz kurlarına çıkar 
gruplarının etkisinde araştırmacılar farklılaşmaktadır. Bir kısmı renminbinin düşük tutulma politikasının güçlü ticaret 
sanayisinin lobi faaliyetlerine bağlar (Steinberg ve Shih, 2012).  

Rejimlerin Etkisi 

Ampirik araştırmalar otoriter rejimlerin demokratik rejimlere göre daha fazla sabit kur rejiminden yana olduğunu 
göstermektedir. Bunun sebebi otoriter rejimlerin döviz kurlarını sabit tutarak bir güven vermeye çalışma ihtiyacı içinde 
olmalarından kaynaklanmaktadır. Demokratik rejimler ise merkez bankasının bağımsızlığı ve şeffaf politikalardan yanadır 
(Broz, 2002). Bir diğer sebep de otoriter rejimlerin daha az politik baskı ile karşı karşıya kalması ve sabit kuru sürdürebilmek 
için gerekli olan iç ayarlama mekanizmasında ayrı hareket edebilmelerinin söz konusu olabilmesidir (Simmons, 1994).  

Ülkede yapılan seçimlerinde döviz kurları üzerinde etkili olduğu görülmüştür. Oylar arasında çok az farklılığın olduğu 
durumlarda politikacılar yönetimli dalgalanmayı tercih edebiliyor. Çünkü politik desteği alabilmek için para politikalarını 
kullanabiliyor. Ayrıca seçim döngüsü döviz kurunun ayarlama zamanını da etkiliyor. Politikacılar seçim öncesi döviz kurunu 
yüksek tutma çabası içindeler ve seçim sonuna kadar da devalüasyondan kaçınıyorlar. Benzer biçimde merkez bankalarının 
politik baskılardan bağımsız olma derecesi de hükümetlerin seçimi kazanmak adına döviz kurlarını manipüle etmeleri 
üzerinde etkili oluyor  (Wang, 2014).  

4.2. Uluslararası Faktörler  

ABD’nin Politikası  

ABD’nin politikası da Asya ekonomilerinin döviz kurları üzerinde etkili olmuştur. Soğuk savaşta, Amerika’nın politik ve 
stratejik önceliği komünist rejimlerin etkisini azaltmak idi. Bu açıdan ABD, Asya ekonomilerine kendilerini geliştirmeleri 
konusunda yardımcı olmuştur.  Japonya’dan diğer yeni sanayileşen Asya ekonomilerine kadar pek çok ülkeye ihracatlarını 
büyütmeleri konusunda desteklemiş ve bu da bu ülkelerin daha düşük kurlarla hareketlerini mümkün kılmıştır (Stubbs, 
1999).  

Ancak, 1990’ların sonlarından 2000’li yılların ortalarına doğru Çin, ABD karşısında ticaret fazlası elde eder.  ABD çok katı bir 
biçimde Çin’in döviz kuru politikasını eleştirmeye başlar. Renminbiyi eksik değerli tuttuğu ve iki yanlı ticarette küresel 
dengesizliklere neden olduğu için ticari yaptırımlar ile tehdit eder. Çin hükümeti dış baskıları inkar etse de uzmanlar, Çin’in 
renminbiyi dolar karşısında değerlendirmesini bu eleştirinin ve yaptırım tehditlerinin bir sonucu olarak görürler (McKinnon 
ve Schnabl, 2009). Cari hesap fazlalıkları ile uluslararası eleştiri ile karşılaşan Çin hükümeti 2005 yılında katı döviz kuru 
uygulamasından yönetimli döviz kuru uygulamasına geçiş yapar (Shimizu, 2013).  
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Uluslararası Kurumların Etkisi 

1970’lerde Bretton Woods’un çöküşünden sonra uluslararası politika ana faktör olarak kalır. Bu bölgede döviz kuru rejiminin 
belirlenmesinde önemli rol oynar. İlk olarak 1980’lerin sonlarında Japonya Yen’inin değerlendirilmesi doğrudan ABD 
baskılarının bir sonucudur. 1960’ların sonlarında itibaren Japonya ticaret fazlası vermiştir. Amerika da bunun üzerine cari 
açığının dengelenmesi için Japonya’nın Yen’i değerlemesini istemiştir. Japonya buna başlangıçta karşı koysa da G5 
koordinasyonun da diğer üyeler ile birlikte parasının değerlendirmek zorunda kalmıştır. 1985 yılında ABD tek yanlı ve 
müdahaleci olmayan stratejiyi, çok yanlı ve müdahaleci bir stratejiye dönüştürerek uluslararası kurumların döviz kurları 
üzerindeki etkisini güçlendirir (Henning ve Destler, 1988). 

Bunun yanında uluslararası politikadaki büyük değişimler de Asya döviz kuru rejimleri üzerinde etkili olmuştur.   Soğuk savaş 
sonu ve iki kutuplu uluslararası güç sisteminden tek kutuplu güç sistemine geçiş ekonomik çatışmaları artırır. Özellikle batı 
ülkeleri arasında para savaşları başlar. Güvenlik konularındaki endişe ve korkuların azalması ile ABD ve müttefikleri Doğu 
Asya da parasal konular üzerinde daha az zorlayıcı olmaya başlarlar. ABD ve IMF, Kore ve diğerlerinden Asya finansal krizi 
sonrasında taviz isteklerinde katı uygulamalarından vazgeçerler (Cumings, 1999). 

Finansal Krizlerin Etkisi 

1990’ların sonundaki finansal kriz Doğu Asya ekonomileri için bir diğer dönüm noktası idi. Kriz sonrasında IMF ciddi borç 
yükü olan ülkelere reform ve ekonomik kalkınmaları için kurtarma paketleri önermiştir. IMF’nin baskı ve tavsiyeleri pek çok 
ülkeyi piyasa odaklı döviz kurlarını içeren ekonomik serbestleşmeye doğru itmiştir. IMF den yardım alan ülkeler – Kore, 
Tayland, Filipinler- Endonezya-  dalgalı döviz kurlarına doğru bir geçiş yapmıştır. (Hernandez ve Montiel, 2001) Kriz 
öncesinde de yine IMF’nin tavsiyeleri ile paralarının değerini koruma çabasına girmişlerdi. Finansal krizler, Asya 
ekonomilerini finansal dalgalanmalara ve piyasadaki istikrarsızlıklara karşı daha temkinli davranmaya itmiştir. Döviz 
tercihlerinde daha esnek yaklaşımlar benimsemelerini sağlamıştır. 

5. SONUÇ 

Asya ekonomilerinin döviz kuru politikalarının seçimine ilişkin oldukça geniş bir literatür bulunmaktadır. Asya 
ekonomilerinin döviz kuru seçiminde hem ulusal hem de uluslararası faktörlerin etkili olduğu görülmektedir. Ulusal 
faktörlerde ekonomi politikalarının, kurumların ve rejimlerin etkisi görülürken, uluslararası faktörler arasında ABD’nin 
politikası, uluslararası kurumlar ve finansal krizler yer almaktadır.  
 

Ulusal Faktörler Uluslararası Faktörler 

Ekonomi Politikaları ABD’nin Politikaları 

Kurumlar – özel ve kamu - Uluslararası Kurumlar  

Ülkede uygulanan rejim 
Finansal Krizler  
(Asya Krizi, Küresel Finans Krizi) 

Asya ekonomilerinin döviz kuru seçiminde İkinci dünya savaşı sonrasında uluslararası güç dinamikleri ve ulusal kurumların 
ağırlığı artmıştır. Uluslararası politika ve çıkar gruplarının etkisi de giderek artmaktadır. Döviz kurunun belirlenmesinde Asya 
ekonomilerinin zamanın değişen şartlarına göre uygun pozisyon almayı tercih etmişlerdir. Çoğu sabit kurdan dalgalı kura 
geçiş yapmakla birlikte, gerektiğinde müdahale edebilecekleri bir sistemi daha çok tercih etmişlerdir. Bir kısmı tam serbest 
kura geçiş yapmıştır.  Küresel ekonomik ve siyasi ilişkilerin artması döviz kuru sistemlerini de etkilemekte bu nedenle 
rekabetçi döviz kurlarının uygulanmasını teşvik etmektedir. 
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ABSTRACT  
Purpose - Socially responsible finance has emerged as a growing area of interest. In this study, the objective is to define the conceptual 
framework of socially responsible investing and impact investments and to discuss the recent approaches which have become prominent. 
Methodology – We discussed the current literature by reviewing published academic studies and practitioners’ reports.  
Findings- We determined that various non-governmental organizations and international organizations endeavored to promote the 
development of socially responsible investing globally. While the conceptual framework has been growing recently, measuring social 
impact has been the area in which the most important developments have been seen. 
Conclusion- A perception, that prioritizes social impact, sustainability and corporate governance rather than individual benefit, has been 
advancing theoretically and practically. Concordantly, new approaches should be designed; new financial instruments, which address 
various social needs, should be innovated. Moreover, new regulations should be adopted. It is promising that a financial model, which 
pursues the whole society’s benefit and cares about sustainability issues such as environment, is progressing. 
 

Keywords: ESG criteria, impact investments, social finance, socially responsible investing 
JEL Codes: G11, G38, G39 
 

SOSYAL SORUMLU YATIRIMDAN ETKİ YATIRIMLARINA: SOSYAL FİNANSTA GÜNCEL GELİŞMELER 
 

 

ÖZET  
Amaç- Sosyal sorumlu finans, gittikçe büyüyen bir ilginin olduğu alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada, halen hızlı bir gelişim 
içerisinde olan sosyal sorumlu yatırımlar ve etki yatırımlarının kavramsal çerçevesini ortaya koymak, bu alanlarda öne çıkan güncel 
yaklaşımları tartışmak amaçlanmıştır. 
Yöntem- Güncel bir literatür taraması yapılarak, ilgili alanda yayınlanmış akademik çalışmalar ve uygulamacı raporları incelenmiştir. 
Bulgular- Sosyal sorumlu yatırımların gelişimine öncülük etmek için pek çok sivil kuruluşla birlikte, çeşitli uluslararası örgütlerin küresel 
düzeyde çalışmalar yaptığı belirlenmiştir. Yakın zamanda kavramsal çerçeve gelişirken, en çok gelişmelerin olduğu alan, sosyal etkinin 
ölçülmesi metodolojisi olmuştur. 
Sonuç- Bireysel faydadan ziyade, toplumsal etki, sürdürülebilirlik ve kurumsal yönetişimi önceleyen bir finansal anlayışın hem teorik alanda 
hem de uygulamada gelişmekte olduğu görülmektedir. Buna paralel olarak, farklı sosyal ihtiyaçlara hitap eden yeni yaklaşımların ve yeni 
finansal araçların tasarlanmasına, düzenlemelerin geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Tüm toplumun faydasını gözeten, çevre gibi 
sürdürülebilirlik konularında duyarlılık gösteren bir finans ve yatırım modelinin gelişmesi gelecek vadetmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: ÇSY kriterleri, etki yatırımları, sosyal sorumlu finans, sosyal sorumlu yatırım 
JEL Kodları: G11, G38, G39 
 

 

1. GİRİŞ 

Sosyal sorumlu finans, gittikçe büyüyen bir ilginin olduğu alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada, teoride ve pratik 
alanda gelişmekte olan sosyal finans alanında öne çıkan sorumlu finans, etki yatırımları, çevresel, sosyal ve yönetişim 
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kriterleri gibi konuların ayrımını yapmak, söz konusu alanlara ilişkin akademik literatür ve pratisyen raporlarını tarayarak 
yakın zamanda ortaya çıkan ve gelişen yaklaşımları araştırmak amaçlanmıştır. Bu amaçla, güncel bir literatür taraması 
yapılarak, ilgili alanda yayınlanmış akademik çalışmalar ile uygulamacı ve araştırmacı kurum raporları incelenmiştir. 

Yakın zamanda ivme kazanarak gelişimini hızlandıran alanda küresel terminoloji İngilizce olduğundan, bu çalışmada 
kavramların İngilizce orijinallerine ve çoğu zaman tarafımızca getirilen Türkçe karşılıklarına beraberce yer verilmiştir. Genel 
olarak “sosyal sorumlu finans” (SSF) olarak adlandırılan ve gelişmekte olan finans alanı birbirine yakın anlamda pek çok 
adlarla anılmaktadır. Bunların öne çıkanlarını yaygın olarak kullanılan İngilizce terimler ile Türkçe karşılıklarını şöyle 
sıralayabiliriz:  

 social finance / sosyal finans,  

 (socially) responsible investments / (sosyal) sorumlu yatırımlar,  

 ethical investing / etik yatırımlar,  

 green investing / yeşil yatırımlar,  

 (social) impact investments / (sosyal) etki yatırımları. 

Bu kavramların yanı sıra mikro finans, sosyal bankacılık, kitle fonlaması, sosyal işletmecilik, sosyal girişimcilik,  çevresel, 
sosyal ve yönetişimsel kriterler gibi kavramlar sosyal finans ile yakından ilişkilidir. 

Çalışmamızın takip eden ikinci bölümünde sosyal sorumlu yatırımların ortaya çıkışına ve tarihsel süreçte gelişimine kısaca 
yer verilmiştir. Üçüncü bölümde, sosyal sorumlu yatırımın tanımı ve kapsamı tartışılmıştır. Bu çerçevede sosyal sorumlu 
yatırım kavramının evrimine, çevresel, sosyal ve yönetişimsel kriterlere uygun yatırımlar, etki yatırımları gibi sorumlu yatırım 
türleri ile özet olarak sorumlu yatırım pazarı ve finansal araçlara değinilmiştir. Dördüncü bölümde ise sosyal etkinin 
ölçülmesi ve bu alanda yakın zamanda geliştirilen metodolojiler ele alınmıştır. Son bölümde, çalışmada elde edilen 
bulguların genel bir değerlendirmesi yapılmıştır. 

2. SOSYAL SORUMLU YATIRIMIN TARİHSEL GELİŞİMİ 

Sosyal sorumlu yatırımın (SSY) kökenleri, orta çağa kadar götürülebilmektedir. Avrupa’da 15. yüzyılda, Franciscan hareketi 
tarafından İtalya’da kurulan ve mensuplarına finansal destekler sağlayan Monti di Pietà, örnek olarak gösterilebilir. Daha 
sonraki zamanlarda kredi birliklerinin ve kooperatif bankalarının da benzer işlevleri olduğu, dezavantajlı kesimlere ve 
üyelerine finansal hizmetler sunmak için kuruldukları bilinmektedir (Chiappini, 2017, s.20). 

Amerika’da ise SSY’nin ilk örnekleri, 18. yüzyılda bazı dini grupların, bağış fonlarının köle ticaretinde kullanılmasına karşı 
çıktığı sömürge döneminde görülmektedir. 1960 ve 70’lerde ise sorumlu yatırım anlayışının dini çerçeveden çıkıp, Vietnam 
Savaşı ve Güney Afrika’daki ırk ayrımcılığı gibi sosyal ve siyasal olayların da etkisiyle, daha protest bir çerçevede, toplumsal 
amaçlara yönelik bir yatırım şekli olduğunu görmekteyiz (Commonfund Institute, 2013). 

Birleşmiş Milletler, 2006 yılında “çevresel, sosyal ve yönetişimsel” (ÇSY) kriterler ile yatırım performansının ilişkisini formüle 
ederek, yatırımcıların gönüllü olarak uyulabileceği Sorumlu Yatırım İlkelerini (Principles for Responsible Investment / UN PRI) 
yayınlamıştır. Birleşmiş Milletler Sorumlu Yatırım İlkeleri, yatırımcıların edilgen bir tutumla, zayıf ÇSY kayıtlarına sahip 
şirketlere yatırım yapmasını önlemekten daha çok, yatırım yapılacak şirket veya varlıkların ÇSY öğelerinin yatırım 
performansına katkısı ölçüsünde değerlendirilmesini önermektedir. Buna göre, ÇSY kriterlerinin yatırımların seçimi 
sürecindeki etkisi dinamik olmalıdır. ÇSY kriterleri dikkate alınırken, aynı zamanda farklı şirketler, sektörler, bölgeler 
incelenerek geleneksel yatırım analizi esaslarına uygun olarak değerlendirme yapılmalıdır (Commonfund Institute, 2013; UN 
PRI, 2016). 

Birleşmiş Milletler tarafından Sorumlu Yatırım İlkelerinin yayınlanmasıyla, ÇSY kriterlerinin çerçevesi belirlenmiştir. 2013 
yılına gelindiğinde pek çok finans kurumu ÇSY kriterlerini entegre ederek, sadece Avrupa Birliği’nde 1,9 trilyon Euro’nun 
üzerinde fonu yönetiyordu. 2015 yılı itibariyle bu rakam, iki yılda toplam % 40’a yakın bir büyümeyle 2,6 trilyon Euro’nun 
üzerine çıkmıştır (Eurosif, 2016). 

2013 yılında, İngiltere’nin başkanlığındaki G8 zirvesinde kurulan Sosyal Etki Yatırım Özel Görev Komitesi (SIIT) tarafından 
sosyal etki yatırımlarının geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yürütüldü. Bu çalışmaların sonucu olarak, 2014 yılında bir dizi 
tavsiye raporları yayınlandı (SIIT, 2014a, 2014b, 2014c). 

Günümüzde sosyal sorumlu yatırım yapan ya da özellikle bu alana odaklanmış pek çok kurum ve bu kurumların oluşturduğu 
ağlar bulunmaktadır. Bunların en önemlilerinden olan Küresel Etki Yatırım Ağı (Global Impact Investing Network / GIIN), 
sosyal sorumlu yatırımların büyüklüğünün ve etkinliğinin artırılmasına küresel olarak öncülük eden kar amaçlı olmayan bir 
kuruluştur. Kuruluş, vizyonunu şu şekilde açıklamaktadır: “Vizyonumuz, finansal pazarların toplumun tüm üyelerine hizmet 
ettiği ve finansın küresel toplumun sosyal ve çevresel meselelerinin çözülmesinde merkezî rol oynadığı bir dünyaya dairdir. 
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Böyle bir gelecekte yatırımcılar; güçlü toplumlar, sağlıklı bir çevre ve bütün insanlar için sürdürülebilir bir gelecek inşası için, 
tüm kararlarında “etki” değerlendirmesinde bulunurlar” (GIIN, 2018). 

 

3. SOSYAL SORUMLU YATIRIMIN TANIMI VE KAPSAMI 

SSF, finans yoluyla pozitif sosyal etki yaratmaya çalışır. Pozitif sosyal etki ise yatırımın toplum, çevre ve sürdürülebilir 
kalkınma üzerindeki etkisidir. Söz konusu etki; krediler, yatırımlar, mikrofinans gibi hizmetler ve finansal ürünlerle 
oluşturulmaya çalışılır (Weber & Duan, 2012, s.161). SSY, finansal getiri elde etmek ve aynı zamanda pozitif sosyal etki 
yaratmak için ÇSY kriterlerini kullanırlar (US SIF, 2016). 

SSY, kişisel değerler ve toplumsal kaygıları, yatırım kararlarıyla bütünleştirir. Bu amaçla yatırımcılar; yatırım alternatiflerini, 
faaliyetleri veya ürünleri sosyal sorumluluk ölçülerine uygun olan işletme ve şirketlerle sınırlandırırlar (Baker & Nofsinger, 
2012, s.3; Bollen, 2007). Sosyal finansın finansal kaynak sağladığı alanların başlıcaları özetle şunlardır; fakirlik ve açlıkla 
mücadele, finansal kaynaklara erişimi sınırlı, dezavantajlı kesimlerin sosyal ihtiyaçlarının karşılanması, çevresel sorunlar ve 
sosyal girişimcilik. 

3.1. Sosyal Yatırımlarda Kullanılan Belirleme Yöntemi: İzleme 

Sosyal sorumlu yatırımcıların hangi alanlara ya da hangi varlıklara yatırım yapacağını belirleyebilmek amacıyla izleme 
yapmak gereklidir. İzleme (screening), bireysel ve kurumsal yatırımcıların yatırım alanlarını seçerken bir tür filtreleme ve 
seçim kıstasları kullanmasını ifade etmektedir. İzleme, iki türlü olabilmektedir. Bunlar, negatif izleme ve pozitif izleme 
yöntemleridir. 

i) Negatif İzleme: Sosyal sorumlu yatırımcıların duyarlılık taşıdığı bir takım sosyal, etik veya dini değerlere aykırı alanlara 
yatırım yapılmamasıdır. Bu alanlarda faaliyet gösteren ya da söz konusu değerlere aykırı hareket eden işletmeler yatırım 
listesinden çıkarılır. Sağlığa zararlı ya da günah kabul edilen tütün, alkol, kumar gibi alanlarda faaliyeti olan işletmelere 
yatırım yapılmaması ya da çevreye zehirli atık bırakan, insan hakları ihlallerine karışan firmaların yatırım portföyünden 
çıkarılması verilebilecek örneklerdir.  

ii) Pozitif İzleme: ÇSY kriterlerine göre sınıfında en iyi uygulamalara yer veren işletmelere yatırım yapılmasını ifade eder. 
Örneğin, geri dönüşüm konusunda en iyi uygulamalara yer veren işletmelere yatırım yapılması ya da şeffaflık, paydaş hakları 
konusunda duyarlı işletmelerin yatırım için seçilmesi pozitif izleme yönteminin kullanılmasıdır (Commonfund Institute, 2013; 
Fullwiler, 2016) 

3.2. Geleneksel Sosyal Sorumlu Yatırımdan ÇSY Yatırımlarına 

Yakın zamanlara kadar terminolojik kullanımda, SSY ile ÇSY kriterlerine uygun yatırım kavramları arasında fark yokmuş gibi 
görünse de günümüzde, bu iki yatırım şekli arasında bir farklılaşma bulunmaktadır.  

SSY, etik değerlere göre yönlendirilen ve negatif izleme içeren yatırımları ifade etmektedir. SSY’da etik değerler ve kriterler 
sübjektif olduğundan, yatırımcılara göre değişiklik gösterebilmektedir. Ancak ÇSY yatırımlarında odak noktası, yüksek yatırım 
potansiyeli bulunan şirketlerin sürdürülebilirlik konusundaki performanslarıdır. Buna göre belirli yatırımlar negatif izlemeye 
alınmamakta, fakat ÇSY kriterleri dikkate alınarak bir sıralama veya derecelendirmeye tabi tutulmaktadırlar. Yatırım kararı 
verilirken yüksek sıralamalı şirketler öncelikli değerlendirilmektedir. ÇSY kriterleri, SSY ile karşılaştırıldığında evrensel bir 
yaklaşımı temsil etmektedir (Commonfund Institute, 2018; Drexler and Noble, 2013). O’Donohoe vd. (2010, s.14)’ne göre; 
SSY, olumsuz etkiyi en aza indirmeyi amaçlayan yatırımlarken, ÇSY yatırımları ise proaktif biçimde olumlu sosyal ve çevresel 
etkiler yaratır.  

Literatürde SSY ve ÇSY yatırımlarının farklı anlamlarda kullanıldığı görülmektedir. SSY, daha genel ve sorumluluk kavramının 
yatırımcıya göre değiştiği sübjektif bir anlam taşırken, ÇSY yatırımları sorumluluk ölçütlerinin çevresel, sosyal ve 
yönetişimsel olarak somutlaştırıldığı, bununla birlikte bu alanlarda olumlu bir etki yaratmak için aktif bir tutumun izlendiği 
yatırım şeklidir. Buna göre, SSY daha çok negatif izleme kullanırken, ÇSY yatırımları pozitif izlemeyi benimsemektedir. 

3.3. Sosyal Etki Yatırımları  (Impact Investments) 

Sosyal etki yatırımlarını, SSY ve ÇSY yatırımların yanı sıra ayrı bir sosyal yatırım tanımı olarak sayabiliriz. Etki yatırımları adı, 
ilk defa İtalya’daki Rockefeller Merkezinde 2007 yılında bir araya gelen, finansal getiriden çok sosyal getiriye odaklanan 
uygulamacılar tarafından kullanılmıştır (Harji & Jackson, 2012). Etki yatırımları, sosyal sorumlu yatırımların günümüzde 
ulaştığı en güncel, aktif ve objektif anlamı ifade etmektedir. Zira meydana getirilen etkinin ölçülerek, performansın 
belirlenmeye çalışılması sorumlu finansta yeni bir yaklaşımdır.  
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O’Donohoe vd.’ne göre (2010), etki yatırımları, finansal getirinin ötesinde pozitif sosyal etki yaratmak amacıyla yapılan 
yatırımlardır. Buna göre, bu tür yatırımlar, finansal risk ve getiriye ek olarak, sosyal ve çevresel performansın da 
yönetilmesini gerektirirler (Weber & Duan, 2012, s.165). Küresel Etki Yatırımı Ağı’nın etki yatırımları tanımı şu şekildedir: 
Finansal bir getirinin yanı sıra ölçülebilir sosyal ve çevresel etki yaratmak amacıyla çeşitli şirket, kuruluş ve fonlara yapılan 
yatırımlardır (GIIN, 2018).  

Etki yatırımları dört temel karakteristik özelliğe sahiptir: 

 İsteklilik: Bir yatırımcının yapılan yatırım yoluyla bir pozitif sosyal veya çevresel etki meydana gelmesi konusunda 
istekli ve niyetli olması. 

 Getiri beklentisi olan yatırım: Etki yatırımlarının az miktarda bile olsa finansal getiri sağlaması beklenir. 

 Getiri beklentisine göre farklı varlık türleri: Etki yatırımları, –piyasanın altındaki bir orandan riske göre düzeltilmiş 
piyasa oranına kadar– belirli bir düzeyde finansal getiri hedeflerler. Buna göre, yatırım yapılacak varlıklar, finansal 
getirisi olan varlıklar olmalıdır. 

 Etkinin ölçümü: Etki yatırımının ayırıcı özelliği; şeffaflık ve hesap verilebilirliğin sağlanarak, yapılan yatırımların 
sosyal ve çevresel performansının ve ilerlemesinin ölçülmesi ile raporlanmasının yatırımcının sorumluluğunda 
olmasıdır (GIIN, 2018).  

Höchstädter ve Scheck (2015, s.456),  hem akademik çalışmaları hem de uygulamacıların yayınlarını inceleyerek, etki 
yatırımlarının SSY’nın ötesine geçmiş bir yatırım biçimi olduğunu savunmuşlardır. SSY ve etki yatırımları arasında şu iki 
unsurun farklılık gösterdiğini belirlemişlerdir. 

i) Yatırımın büyüklüğü: SSY, genellikle daha büyük ölçekte kurumlara yatırım yapmayı hedeflerken, etki 
yatırımları daha küçük ölçekli yatırımları tercih eder. 

ii) Yatırımın mahiyeti: Sorumlu yatırımcılar, ikinci el piyasada alınıp satılabilen hisse senedi, tahvil gibi menkul 
kıymetleri ve fonları kullanırken, etki yatırımcıları doğrudan borç verme ya da özkaynağa katılma (ortak olma) 
yoluyla kuruluşların finansmanını sağlarlar. 

Tablo 1, sorumlu yatırım perspektifinden yatırım yelpazesini göstermektedir. Söz konusu sınıflandırma ve tanımlama modeli, 
İngiltere’nin başkanlığında G-8 zirvesinde kurulan Sosyal Etki Yatırımları Özel Görev Komitesince 2014 yılında hazırlanmış ve 
daha sonra bu alanda yapılan pek çok çalışmada referans alınmıştır (SIIT, 2014a, 2014b; Wilson vd., 2015).  Model, 
yatırımları sosyal sorumluluk penceresinden ya da diğer bir deyişle sosyal etkileri bakımından beş gruba ayırmaktadır. Bu 
beş grubun bir ucunda sadece mali getiri elde etmek için yapılan yatırımlar bulunurken, diğer bir ucunda sadece sosyal etki 
yaratmak amacıyla yapılan sermaye harcamaları vardır. Arasında kalan üç grup ise sosyal sorumluluk düzeylerine göre 
Sorumlu, Sürdürülebilir ve Etki Yatırımları olarak sıralanmaktadır. Sadece mali yatırımlardan, sadece etki yatırımlarına doğru 
ilerlerken finansal getiri oranları düşmekte, buna mukabil ÇSY riskleri azaltılmaktadır. Söz konusu şemada, genel 
karakteristiği “ölçülebilir yüksek etkili çözümlere odaklanma” olarak belirtilen etki yatırımları da finansal getirilerine göre üç 
gruba ayrılmıştır.  Örnek vermek gerekirse, geleneksel kar amaçlı yatırımlar sadece mali yatırımlar sınıfına girerken, vakıf ya 
da benzer kurumların hiçbir finansal getiri beklemeden yaptıkları sosyal amaçlı harcamaları sadece etki sınıfına girmektedir. 
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Tablo 1: Sosyal Sorumluluk Perspektifinden Yatırım Yelpazesi 

Kaynak:  İngiltere’nin başkanlığındaki 2013 yılı G8 zirvesinde kurulan Sosyal Etki Yatırım Özel Görev Komitesi (2014) tarafından hazırlanan “Allocating for Impact” adlı rapordan alınmıştır (SIIT, 2014a).

Sadece malî Sorumlu Sürdürülebilir Etki Sadece etki 

                            Rekabetçi malî getiri elde edilmesi       

                 Çevresel, Sosyal ve Yönetişimsel risklerin azaltılması       

                     Çevresel, Sosyal ve Yönetişimsel fırsatların gözetilmesi     

               Ölçülebilir yüksek etkili çözümlere odaklanma   

               Rekabetçi mali getiriler     

                                     Piyasa getirisinin altı   

              

Çevresel, sosyal ve 
yönetişimsel 
uygulamaların sınırlı 
düzeyde olması 
veya hiç olmaması 

 

 

Riskli çevresel, sosyal ve 
yönetişimsel uygulamaları 
hafifleterek değerin 
korunmasını sağlar. 

Değer güçlendirecek, 
geliştirici çevresel, 
sosyal ve yönetişimsel 
uygulamalar benimser. 

Sosyal sorunlara hitap 
ederken yatırımcılara 
rekabetçi mali getiri 
sağlar. 

Sosyal sorunlara hitap 
ederken, yatırımcılara 
piyasanın altında mali 
getiri sağlar. 

Sosyal sorunlara hitap 
ederken, yatırımcılara 
piyasanın altında mali 
getiri gerektirir. 

Yatırımcılara mali getiri 
sağlamadan sosyal 
sorunlara hitap eder. 
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3.4. Sosyal Sorumlu Yatırım Pazarı ve Araçları 

Sosyal sorumlu yatırım pazarı her geçen yıl büyümekte ve yeni araç geliştirmeleri devam etmektedir. Son on yıldaki yıllık 
ortalama büyüme %18 gibi dikkat çekici bir orandır. Varlıkların toplam büyüklüğü, 2016 başı itibariyle yaklaşık 23 trilyon USD 
olduğu kaydedilmektedir. Söz konusu varlıkların %58’i Avrupa, %38’i ABD’de bulunmaktadır (US SIF, 2017). 

SSF pazarını talep ve arz taraflı olmak üzere iki taraflı olarak inceleyebiliriz. 

Talep tarafı: Sosyal mallar ve hizmetlere olan ihtiyaçları karşılanamayan sosyal kesimler ile bu kesime hizmet sunmak, 
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla finansal kaynaklar talep eden kuruluşlar oluştururlar. (Örnek: Mikro finans kurumları, 
sosyal bankalar, kooperatifler, sosyal girişimciler, vs.) 

Arz tarafı: Arz tarafının varlık sahipleri ile varlık yöneticileri oluşturur. Varlık sahipleri; bireysel yatırımcılar, şirketler, vakıf, 
dernekler, kamu idareleri gibi ellerinde bulunan varlıklarla sosyal etki yaratma isteğinde olan taraflardır. Varlık yöneticileri 
ise fon yöneticileri, emeklilik fonları, bankalar, kalkınma finansman örgütleri, kamu yatırım programları gibi ellerinde 
bulunan veya topladıkları varlıklara sosyal amaçlarla birlikte kâr güdüsüyle yön veren şahıs ve kurumlardır (SIIT, 2014a). 

Sosyal sorumlu yatırım varlıkların büyük bir kısmını emeklilik fonları, yatırım fonları gibi sosyal sorumlu özel fonlar 
oluşturmaktadır. Bunların yanı sıra, henüz çok fazla rakamlara ulaşmamış olan yenilikçi bir araç olan sosyal etki tahvilleri 
dikkat çekmektedir. Sosyal etki tahvilleri ya da ABD’deki adıyla “başarı için ödeme” tahvilleri (pay for success bonds) sabit 
getirili bir yatırım aracı olmakla birlikte, yatırımcının da sosyal riskleri üstlendiği bir tür yapılandırılmış finans ürünleridir. 
Bunlar da kalkınma etki tahvilleri (DIB) ve çevresel etki tahvilleri (EIB) olmak üzere iki çeşittir (Chiappini, 2017, s.34-35; 
Drexler & Noble, 2013; Wilson vd., 2015).  

İlk sosyal etki tahvili, 2010 yılında İngiltere’de Adalet Bakanlığı tarafından 5 milyon Sterlin tutarında çıkarıldı. Söz konusu 
tahvilin amacı, mahkumların yeniden suç işleme oranını azaltmak ve onları topluma entegre etmek idi (Schinckus, 2018). 
Amerika’da ise Washington DC Su ve Kanalizasyon İdaresi, 2016 Eylülünde Goldman Sachs and Calvert Foundation 
işbirliğiyle çevresel etki tahvili 25 milyon USD tutarında ihraç etti. Bu ihraçta, sel taşkınlarından kaynaklanabilecek riskler, 
yatırımcılar ve İdare tarafından beraberce üstlenildi (Chiappini, 2017, s.34-35). 

İlk sosyal hisse senedi borsası, Londra’da 2013 yılında Sosyal Hisse Senedi Borsası (Social Stock Exchange / SSX) adı altında 
kuruldu. Söz konusu borsanın lisanslı işletmecisi, İngiltere’nin önemli etki yatırım aktörlerinden olan Etki Yatırım Ağı (Impact 
Investment Network) adlı kuruluştur. Anılan borsada, 2018 yılı itibariyle 50 kadar şirket işlem görmektedir. Bir diğer sosyal 
borsa, özellikle kadının toplumda güçlendirilmesi ve dezavantajlı topluluklara hizmet edilmesi konularında faaliyetleriyle öne 
çıkan, Singapur orijinli Impact Investment Asia (Asia IIX) adlı etki yatırımı kurumu ve Morityus Borsası tarafından 
Morityus’da kuruldu (Chiappini, 2017, s.28; Drexler & Noble, 2013).  

Mikro krediler, özellikle fakirlikle mücadele ve dezavantajlı sosyal grupların kalkınması amacıyla uzun yıllardır kullanılagelen 
bir yöntemdir. Ayrıca demokrasi ve insan haklarının geliştirilmesi, kadının toplumsal statüsünün yükseltilmesi gibi amaçlara 
da hizmet etmektedir. Bu gibi amaçlarla özellikle gelişmekte olan ülkelerde mikro finans kuruluşları kurularak, hitap edilen 
soruna göre finansal kaynaklara erişimi olmayan kişilere uygun faizlerde küçük ölçekte krediler verilmektedir. Bu kurumlar 
sayesinde sosyal piramidin en altında bulunan kesimler, kendi işlerini kurarak hayatlarını sürdürebilecek imkanlara 
kavuşmaktadır (Weber & Duan, 2012, s.172). 

Sosyal sorumlu yatırımlarda kullanılan yenilikçi araçlardan bir diğeri de kitle fonlamasıdır. Kitle fonlaması (crowdfunding), bir 
proje veya girişimin finansmanını sağlamak üzere geniş bir kitleden küçük miktarlarda para toplamak anlamına gelmektedir. 
Özellikle sosyal girişimlerin finansmanında ve yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesinde başvurulan bir finansman yöntemidir. 
Küçük miktarda katılımda bulunan fon sağlayıcıların bir teminat ya da iş planı talep etmemesi, fon ihtiyacında olan 
girişimciler için avantaj sağlar. Kitle fonlaması, borç kitle fonlaması, özkaynak kitle fonlaması olmak üzere iki farklı şekilde 
yapılabilmektedir. Yaygın olarak internet ve sosyal medya platformları kullanılmaktadır (Lehner, 2016). 

3.5. Mevzuat Düzenleme İhtiyacı 

Çalışmamızın odağında olmamakla birlikte, sosyal sorumlu yatırım piyasaları ve yatırım araçlarına yönelik yasal 
düzenlemeler hakkında kısa bir bilgilendirme yapmak uygun olacaktır. Yeni yatırım araçlarının ve yöntemlerinin geliştirildiği 
sosyal finans alanında yasal düzenlemeler yapılması kaçınılmazdır. Bazı ülkelerin bu alanda sınırlı da olsa belirli finansal 
araçlar için düzenlemeler yaptığı görülmektedir.  Örneğin, İtalya mikro kredi uygulamaları için 2010 yılında yasal mevzuat 
hazırlamıştır. Nispeten yeni bir yöntem olan kitle fonlaması için de pek çok ülke düzenleme yapma imkanlarını aramaktadır 
(Addis, 2015). 

ABD’de emeklilik fonları için konvansiyonel yatırım fonlarının yanı sıra, katılımcılara sosyal sorumlu alternatifler 
sunulmaktadır. Böylece bireysel yatırımcılara tasarruf ve emeklilik birikimlerini sosyal sorumlu yatırım fonlarında 
değerlendirme imkanı verilmektedir (Chiappini, 2017, s.29). Bunu, Türkiye’deki bireysel emeklilik sistemindeki bireysel 
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yatırımcılara sağlanan faizsiz katılım bankacılığı alternatifine benzetmek mümkündür. İskandinav ülkelerinde de yaygın olan 
sosyal sorumlu emeklilik fonlarıyla bireysel yatırımcı, emeklilik planı kapsamında tasarruf yaparken, aynı zamanda topluma 
değer katma imkanı bulabilmektedir. 

Sosyal Etki Yatırım Özel Görev Komitesi, sosyal ve çevresel amaçları olan etki yatırımları için, hükümetlere bu tür yatırımlar 
önündeki potansiyel engellerin kaldırılması ve kolaylaştırılması için önerilerde bulundu (SIIT, 2014b). 

ABD’de “B Lab” adında kar amaçlı olmayan bir kuruluş,  ‘fayda şirketi’ (benefit corporation veya kısaca B Corp) adıyla yeni 
bir şirket türünün yasal olarak kabul edilmesi konusunda çaba göstermektedir. ABD eyaletlerinin büyük bir kısmı bir takım 
farklılıklarla söz konusu öneriyi kabul etmiştir. Sorumluluk ve faaliyet alanı sosyal etki yatırımları olması öngörülen ve bu 
alanda şeffaflık ve hesap verilebilirliği artırması amaçlanan ‘fayda şirketi’, İtalya ve Avustralya yasal mevzuatına da girmiştir 
(B Lab, 2018; Chiappini, 2017, s.29-30). 

4. SOSYAL ETKİNİN ÖLÇÜLMESİ 

Sosyal sorumlu yatırımlarda ve etki yatırımlarında belirli bir düzeyde kar elde etmekle birlikte sosyal etki oluşturulması 
amaçlanmaktadır. Elde edilen getiri, geleneksel finansal ölçüm yöntemleriyle hesaplanmaktadır. Ancak meydana getirilen 
sosyal etkinin ölçülmesi yatırımın etki performansını belirlemek bakımından önem arz etmektedir. Bu nedenle, farklı 
kuruluşlar ve gruplar tarafından, yeni yeni teknikler ve ölçüm yöntemleri geliştirilmektedir. Bu bölümde, halen 
geliştirilmekte olan sosyal etki ölçüm yöntemlerine kısaca yer verilecektir. 

Sosyal etkinin ölçülmesine yönelik önerilerde bulunan SIIT çalışma grubu, sosyal etkinin ölçülmesinde 7 aşama belirlemiştir: 
Ölçüm hedeflerinin belirlenmesi, bir ölçüm çerçevesinin tasarımı ve göstergelerin seçimi, veri toplama ve saklama, 
geçerleme, veri analizi, sonuçların raporlanması ve son olarak sürecin geliştirilmesi (SIIT, 2014c). Farklı ölçüm yöntemlerinin 
öneriyi dikkate alarak anılan aşamalara benzer uygulamalara yer verdiği görülmektedir. 

4.1. Yatırımın Sosyal Getirisi (SROI / Social Return on Invesment) Analizi 

Yatırımın sosyal getirisi, yatırım getirisi (ROI) oranıyla benzerlik taşımaktadır. Bu oranın paydasında ROI’da olduğu gibi 
yatırım yapılan parasal tutar yer alırken, payında elde edilen sosyal, çevresel sonuçların parayla temsil edilen getirisi 
bulunmaktadır. Böylece ne kadarlık bir maliyetle ne kadarlık bir fayda sağlandığı ölçülmeye çalışılmaktadır. Bu bakımdan 
fayda maliyet analiziyle de benzerliği bulunmaktadır. SROI, parasal bir ölçüm olsa da paranın değil, değerin ölçüldüğü bir 
yöntemdir. 

SROI analizinin fayda maliyet analizinden temel farkı, SROI analizi farklı paydaşların perspektifinden değer ölçümü yaparken, 
fayda-maliyet analizi tüm toplumun faydasını makro perspektif ile değerlendirir. Ortak özellik ise, maliyet ve faydayı ikisinin 
de parasal olarak ölçmeye çalışmasıdır (SROI Network, 2012, s. 96) 

Yatırımın sosyal getirisi oranı iki türlü olabilmektedir: i) Değerlendirmeye yönelik ve ii) tahminî. Birincisinde geçmişe yönelik 
olarak, yapılmış bir yatırımın sosyal getirisi ölçülmeye çalışılırken, ikincisinde planlanan yatırımın arzu edilen sonuçlarına 
ulaşıldığında ne kadarlık bir sosyal değer yaratılacağı ölçülmektedir (SROI Network, 2012, s. 8).  

SROI ölçümünün yapılmasında karşılaşılan en büyük sorun yatırımın sonuçlarına dair yeterli düzeyde veri bulunamamasıdır. 
Bu sorunun aşılabilmesi için SROI analizi yaparken, değerlendirmeye yönelik değil, tahminî SROI analizinin ilk olarak 
yapılması önerilmektedir. Böylece ölçümde kullanılacak sonuçlara ilişkin verilerin toplanması için gerekli sistemi önceden 
kurmak mümkün olabilecektir. (SROI Network, 2012, s. 8-9) 

SROI, yapılan yatırımların finansal getirisini değil, sosyal getirisini dikkate alır. SROI analizi 6 aşamada gerçekleşir: 

1. Kapsamın ve önemli paydaşların belirlenmesi: SROI analizinin neleri kapsayacağını ve sınırlarını bilmek, süreçte 
kimlerin, nasıl rol alacağını açıkça belirlemek önemlidir. 

2. Ortaya çıkacak sonuçların haritalanması: Paydaşlarla ilişkiler kurulması esnasında girdiler, çıktılar ve sonuçlar 
arasındaki ilişkiyi gösteren bir etki haritası geliştirilmelidir. 

3. Sonuçların elde edilip edilmediğinin belirlenmesi ve bir değer atfedilmesi: Sonuçların gerçekleşip 
gerçekleşmediğine dair verilerin toplanması ve bunların değerlenmesi aşamasıdır. 

4. Etkinin belirlenmesi: Sonuçlara dair kanıtların toplanması ve bunların parasal değerlerinin belirlenmesinden sonra, 
ortaya çıkan değişimin dikkate alınmayan başka faktörlerin sonucu mu olduğu belirlenmelidir. 

5. SROI’nin hesaplanması: Bu aşamada elde edilen tüm faydalar toplanırken, olumsuzluklar çıkarılarak sonuç, yapılan 
yatırımla karşılaştırılır. Sonuçların duyarlılığı da bu aşamada test edilebilir. 

6. Raporlama ve bulguların paylaşılması: İhmal edilebilen ancak hayati önemi haiz son aşamada, bulgular paydaşlarla 
paylaşılır ve onların sorularına cevaplar verilir.  
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SROI analizinin 7 ilkesi vardır: Paydaşları dahil et. / Neyin değiştiğini anla. / Fark yaratacak şeyleri değerle. / Sadece önemli 
olan şeyleri dahil et. / Abartma. /  Şeffaf ol. / Sonuçları doğrula (SROI Network, 2012). Sayılan ilkeleri kısaca hesap 
verilebilirlik, şeffaflık, önemlilik, objektiflik,  açıklık ve doğruluk kavramlarıyla özetlemek mümkündür. Toplanılan verilerin 
parasal karşılıklarını uygulayıcıların değer yargılarının belirleyecek olmasının getirdiği sübjektifliğin, söz konusu ilkelerin 
benimsenmesiyle bertaraf edilmesinin amaçlandığı anlaşılmaktadır. Anılan ilkelerin uygulamaya konulmasıyla, ulaşılacak 
ölçüm sonuçlarında güvence sağlanabilecektir. 

4.2. Etki Raporlama ve Yatırım Standartları (IRIS / Impact Reporting and Investment Standards) 

Küresel Etki Yatırımları Ağı, uygulamacılar için eğitim, sağlık, enerji ve finansal hizmetler gibi farklı sektörlere göre 
sınıflandırılmış sosyal etki göstergeleri seçebilmelerine imkan sağlayan bir katalog geliştirdi. Bu kataloğun amacı, etki 
yatırımları sektöründeki etki ölçüm uygulamalarında şeffaflık, güvenilirlik ve hesap verilebilirliği desteklemek olarak 
açıklanmıştır (IRIS, 2015). Nitel ve nicel ölçüm yöntemlerinin bir arada kullanıldığı IRIS kataloğunda finansal performans, 
operasyonel performans, ürün performansı, sektör performansı ve sosyal ve çevresel amaç performansı ayrı ayrı ölçülür. 
Ancak bunu yaparken bir derecelendirme ya da raporlama çerçevesi kullanılmaz. IRIS kataloğu, en iyi sektör uygulamalarını 
esas alarak bir karşılaştırma yapma imkanı sağlar.   

IRIS, bir katalog biçiminde yapılandırıldığından, yatırımcılar için belirlenen hedeflere, farklı sektörlerin ihtiyaçlarına göre 
şekillendirilebilen bir ölçümleme yapabilmektedir. Bu ölçüm metodunda hem parasal hem de parasal olmayan ölçü birimleri 
kullanılmaktadır. IRIS; Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), Uluslararası Finansal 
Raporlama Standartları Kurulu gibi standart koyucu uluslararası örgütlerle işbirliği içinde olduğundan, anılan örgütlerin 
standartlarıyla bir arada uyumlu olarak kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca değişimler ve yeni ihtiyaçlara göre 
güncellenmektedir (IRIS, 2015). 

4.3. Küresel Etki Yatırımı Derecelendirme Sistemi (GIIRS / Global Impact Investing Rating System) 

Bir derecelendirme sistemi olan GIIRS, B Lab tarafından ilk defa 2011’de geliştirildi.  GIIRS, farklı etki alanlarında performans 
değerlendirmesi yaparak bir skor üretir. Öncesinde ‘B etki değerlendirmesi’ adı altında bir takım sorulara verilen cevaplara 
göre bir etki raporu üretilir. Etki değerlendirmesi, farklı sektörlerde faaliyet gösteren tüm kar amaçlı işletmeler için 
uygulanabilir. GIIRS, B etki değerlendirmesini kullanarak bir derecelendirme yapmaktadır. 

GIIRS derecelendirme süreci üç aşamada ilerler: GIIRS değerlendirmesinin tamamlanması, doğrulama ve derecelendirme 
raporunun alınması. Herhangi bir işletme etki değerlendirmesini kendi kendine yaparak, çevrimiçi olarak hazırlanan etki 
raporunu kullanabilir, paydaşlarla paylaşabilir. Ancak geçerli ve onaylı bir GIIRS skoru alınabilmesi için değerlendirme 
sorularına verilen cevapların GIIRS yetkilileri tarafından gözden geçirilerek doğrulanması gerekir. GIIRS derecelendirmesi bir 
yıl için geçerlidir. Bu süre sonunda süreç yenilenir. B Lab, raporlama ve derecelendirmenin yanı sıra “B Analitik” olarak 
adlandırılan çevrimiçi platform üzerinden yatırımcılara her bir etki alanına ilişkin veri sağlamaktadır (B Lab, 2018; Social 
Value UK, 2016). 

4.4. Küresel Raporlama Girişimi (GRI / Global Reporting Initiative)  

Kar amacı gütmeyen, uluslararası bağımsız bir örgüt olarak 1997 yılında çevresel amaçlarla kurulan kuruluş, sürdürülebilirlik 
üzerine farklı sektörler ve işletmeler için kılavuzlar yayınlamıştır. 2016 yılında ise ilk defa Küresel Sürdürülebilirlik Raporlama 
Standartlarını yayınladı. GRI standartları, bir örgütün faaliyetlerinin sürdürülebilirlik bakımından değerlendirilmesini 
sağlayan bir metodolojidir. GRI raporlama standartları, yatırımların sürdürülebilirlik konuları üzerindeki etkisinin anlaşılması 
ve ilgililere iletilmesinde işletmelere, hükümetlere ve diğer örgütlere yardımcı olmak üzere hazırlandı (GRI, 2018). 

GRI standartlarının konusu örgütlerin sürdürülebilirlik raporlamasıdır. Sürdürülebilirlik raporu, bir işletme ya da kuruluşun 
günlük faaliyetlerinin ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerinin raporlanması anlamına gelip, kurumsal sosyal sorumluluk 
raporlaması, üçlü raporlama (triple bottom line reporting), bütünleşik raporlama (integrated reporting) gibi kavramlarla 
eşanlamlı ya da benzer anlamlıdır (GRI, 2018). GRI standartlarını esas alarak, pek çok kurum sürdürülebilirlik raporu 
hazırlamıştır ve hazırlamaya devam etmektedir. 

5. SONUÇ 

Özellikle Küresel Finansal Krizden sonra, getiri maksimizasyonu ve bireylerin servetinin artırılmasını hedefleyen finans, pek 
çok eleştiriye uğramıştır. Bireysel faydadan ziyade, toplumsal etki, sürdürülebilirlik ve kurumsal yönetişimi önceleyen bir 
finansal anlayışın hem teorik alanda hem de uygulamada gelişmekte olduğu görülmektedir. Buna paralel olarak, farklı sosyal 
ihtiyaçlara hitap eden yeni yaklaşımların ve yeni ürünlerin tasarlanmasına, düzenlemelerin geliştirilmesine ve teşviklerin 
sağlanmasına ihtiyaç vardır. Bir paradigma değişiminden söz etmek, şimdilik aşırı iyimserlik olsa da tüm toplumun faydasını 
gözeten, çevre gibi konularda hassasiyet gösteren, sürdürülebilirliği dikkate alan bir finans ve yatırım modelinin gelişmesi, 
gelecek vadetmektedir. 
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ABSTRACT  
Purpose - The purpose of this study is to investigate the reasons for sudden stop of capital flows in developing and underdeveloped 
countries and the efficiency of some control mechanisms.  
Methodology -  In this study, based on the literature review, the fundemental changes of foreign capital flows in home countries, the main 
reasons causing outflow and the efficiency of basic control mechanisms are investigated theoritically.  
Findings- It is observed that at the starting point,  there is a need of control mechanisms for short term capital flows in order to eliminate 
their negative effects on basic macroeconomic indicators.  
Conclusion- In our days, the acceleration of capital flows between countries causes debates on current economics theories and policies. 
Capital flows between countries mainly specified as ‘’hot money’’ may create severe problems for home countries since they may outflow 
suddenly for varied reasons. In conclusion, it can be said that in order to acquire a sustainable economic development and growth; some 
control mechanisms should be applied for foreign short term capital flows and internal resources and foreign direct investments should be 
encouraged.  
 

Keywords: Capital flows, control mechanisms, hot money, foreign direct investments, sudden stop 
JEL Codes: O10, O20, O30 
 
 

 

SERMAYE HAREKETLERİ VE KONTROL MEKANİZMALARININ ETKİNLİĞİ 
 

 

ÖZET  
Amaç- Bu çalışmanın amacı, özellikle az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelere yatırım yapan sermaye akımlarının kesintiye uğramasının 
nedenlerini sorgulamak ve aynı zamanda sermaye kontrollerinin etkili olup olmadığı konusunu irdelemektir.   
Metodoloji- Bu çalışmada, teorik olarak yabancı sermaye akımlarının girdiği ülkelerde yol açtığı temel değişiklikler, kaçmasına sebep olan 
başlıca unsurlar ve sermaye kontrol mekanizmalarının etkinliği literatür taraması temel alınarak irdelenmektedir.   
Bulgular- Kısa vadeli sermayenin temel makroekonomik göstergeler üzerindeki olası olumsuz etkilerini bertaraf etmek için, başlangıç 
noktasında sermaye kontrol mekanizmalarına ihtiyaç olduğu gözlenmektedir. 
Sonuç ve Öneriler- Günümüzde ülkeler arasında artan yoğun sermaye hareketleri, mevcut ekonomi teori ve politikalarının da tartışılmasına 
sebep olmuştur. Başta ‘’sıcak para’’ olarak adlandırılan kısa vadeli sermaye akımlarının ülkelere yatırım yapıp, koşullar değişince ani bir 
şekilde kaçması birçok problemin doğmasına yol açmıştır. Sonuç olarak; sürdürülebilir bir ekonomik kalkınma ve büyümenin temin 
edilebilmesi için, kısa vadeli yabancı kaynaklara yönelik olarak bazı kontrol mekanizmalarının uygulanması ve iç kaynaklar ile doğrudan 
yabancı sermayenin teşvik edilmesi gerektiği söylenebilir.  
 

Anahtar Kelimeler: Sermaye hareketleri, kontrol mekanizmaları, sıcak para, doğrudan yabancı sermaye, ani duruş. 
JEL Kodları: O10, O20, O30 
   

 

1.GİRİŞ 

Özellikle son yıllarda ülkeler arasında artan yoğun sermaye hareketleri, mevcut ekonomi teori ve politikalarının da 
tartışılmasına sebep olmuştur. Başta ‘’sıcak para’’ olarak adlandırılan kısa vadeli sermaye akımlarının ülkelere yatırım yapıp, 
koşullar değişince ani bir şekilde kaçması birçok problemin doğmasına yol açmıştır. Ekonomik büyüme ve kalkınma için 
sermayeye ihtiyaç duyan az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeler, sermaye akımlarını teşvik edici ekonomi politikalarını 
benimsemişlerdir. Her ne kadar sermaye girişi ülkeler açısından olumlu bir unsur olarak kabul edilse bile; doğrudan yatırım 
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şeklinde olmayan sermaye akımlarının temel güdüsü kısa sürede kar elde ederek başka ülkelerdeki yatırım alanlarına 
yönelmektir.  

Süresi ne olursa olsun; yabancı sermayenin geldiği ülkede yarattığı başlıca etki, refah seviyesini artırmak yönündedir. Söz 
konusu olumlu etkinin temel sebepleri; döviz kurunun düşmesi ve dolayısıyla ithalatın artarak ülkeye ucuz malların gelmesi, 
buna bağlı olarak ülke içindeki enflasyonun aşağıya çekilebilmesi ve yerli para bazında belirlenen milli gelir, kişi başına düşen 
gelir, dış borç vb. temel makroekonomik göstergelerin iyileşme göstermesidir. Ülke yönetiminde söz sahibi olanlar açısından 
bakıldığında; bu olumlu tablonun sürdürülebilmesi gayreti içinde oldukları gözlenmektedir. Yanıtlanması gereken soru ise bu 
işleyişin ne kadar sürdürülebilir olduğunu göz önüne alarak bazı mekanizmalar geliştirmek suretiyle sermaye akımlarını lehte 
bir duruma çevirmenin mümkün olup olmadığıdır?  

Az gelişmiş ve/veya gelişmekte olan ülkeler için kalkınma stratejisi, yerli paranın değerinin düşük tutulması ve ihracatın 
teşvik edilerek ithalatın kontrol altına alınması olmalıdır. Bununla birlikte; günümüzde birçok az gelişmiş veya gelişmekte 
olan ülkenin bu stratejiye bağlı kalmayıp tam ters yönde bir politika izlediği görülmektedir. Dışarıdan kaynak girişini 
sağlamak için, ülke içindeki faizlerin yükselmesini teşvik etmekte ve faiz artışları ülke içinde temel makroekonomik sorunlar 
da yaratmaktadır. Son 3-4 ay hariç olmak üzere, uzun süredir güçlü seyreden Türk lirası sonucu, sanayimizin rekabet 
gücünün zayıfladığı ve aynı zamanda üretimimizin de önemli ölçüde ithalata bağımlı hale geldiği gözlenmektedir. Son 
yıllarda, Türkiye’de büyümenin sıcak paraya endeksli olduğu, dışarıdan kaynak girişi durursa büyümenin sekteye uğrayacağı 
görülmektedir. İzlenen ekonomi politikalarına bağlı olarak; yurt içindeki tasarruf oranı %14 seviyesine gerilemiş ve cari açık 
ise GSYİH’nın %6 seviyelerine ulaşmıştır. Son dönemde ise; ekonomik faaliyetlerdeki daralma neticesinde cari fazla 
verilmeye başlanmıştır. Söz konusu veriler bize; Türkiye’nin mevcut ekonomi ve sanayi yapısıyla hedeflenen büyümenin 
yakalamasının bedelinin yüksek ve sürdürülemez olduğu yönündedir. 

Sermaye çıkışına yol açan faktörler arasında, cari açığın belli bir seviyeye gelmesi ile birlikte, ülkedeki döviz borçlanmasının 
da yükselmesi bulunmaktadır.1 Özellikle 1997 yılında yaşanan Asya Krizi’nden sonra döviz kurlarının çok yükselmesine bağlı 
olarak dış borç yükümlülüklerinin ödenememesi sonucu sermaye akışının durması ve/veya dışarıya kaçması gündeme gelmiş 
ve bu durum ülkelerin temel makroekonomik dengelerini de sarsmıştır. Başta bankalara ve diğer finansal kurumlara olan 
döviz kredilerinin ödenememesi sonucunda, finansal sistem de tahribata uğramış ve söz konusu tablo 2001 yılında 
Türkiye’de de yaşanmıştır. Bu bağlamda, reel sektör ve bankalar arasında yaşanan ödenemeyen kredi problemini çözmek 
doğrultusunda ‘’İstanbul Yaklaşımı’’ adı verilen yapılandırma programları geliştirilmiş ve hem banka hem reel sektör 
firmalarının iflası önlenmeye çalışılmıştır. Ulusal nitelikte olan 2001 yılı Krizi’nden sonra Türk Lirası’nın değer kaybetmesi 
sonucu yerli firmaların ihracat olanakları artmış ve bunun sonucunda da bir süre sonra ekonomi ihracata dayalı büyüme 
sağlayabilmiştir. Öte yandan, sermaye hareketlerinin kesintiye uğraması sonucu yaşanan krizlerin büyük bir çoğunluğu 
ekonomik yapılarındaki kırılganlıklardan ötürü gelişmekte olan ülkelerde görülmektedir. Zaten temel makroekonomik 
göstergeleri hassas nitelikte olan ve çoğunlukla istikrarsızlıklar ile karşı karşıya kalan söz konusu ülkelerde toparlanma ve 
düzelme süreci de uzun ve sancılı olmaktadır.  

Sermaye hareketleri arasında yer alan doğrudan yabancı sermaye yatırımları ise, gelişmekte olan ülkelerinin ekonomik 
kalkınmasına ve kaynak ihtiyacına yönelik bir araç olarak kabul edilmiştir. Ancak kimi zaman doğrudan yabancı sermaye 
yatırımları kapsamında da; yurtdışına kar transferi gündeme gelmekte ve bu durum da ülke içinde elde edilen katma değerin 
dışarıya yönelmesine yol açmaktadır.  

Bu çalışmanın amacı, özellikle az gelişmiş ya da ülkemizin de dahil olduğu gelişmekte olan ülkelere yatırım yapan sermaye 
akımlarının kesintiye uğramasının nedenlerini sorgulamak ve aynı zamanda sermaye kontrollerinin etkili olup olmadığı 
konusunu irdelemektir. Sermaye açığı ile karşı karşıya kalan ülkelerin, düşük büyüme ve gelir yaratma unsurlarına bağlı 
olarak dış finansmana gereksinme duymaları kaçınılmaz bir olgudur. Öte yandan, sermayenin temel motivasyonu giriş 
yaptığı ülkeleri kalkındırmaktan ziyade, kısa sürede yüksek kar etmek ve yeni yatırım alanlarına yönelmektir. Az gelişmiş 
ve/veya gelişmekte olan ülkeler açısından sağlıklı ve sürdürülebilir bir ekonomik kalkınma için gerekli olan dış finansmana 
yönelik kimi tedbir ve kontrol mekanizmalarının işlevselliği araştırılmalıdır. Çalışmada yer alan literatür taraması 
kapsamında, sermaye akımlarına yönelik ülke deneyimleri ve yabancı sermaye akımlarının girdiği ülkelerde yol açtığı temel 
değişiklikler, kaçmasına sebep olan başlıca unsurlar ve sermaye kontrol mekanizmalarının etkinliği irdelenmektedir. Üçüncü 
bölümünde ise, sermaye kontrollerinin özellikleri ve etkinliği irdelenmiş ve son bölümde de konu ile ilgili sonuç ve öneriler 
sıralanmıştır.   

 

                                                           

1 Calvo, G. A. Izquierdo, A. Mejia, L.F. (2004). On the Empirics of Sudden Stops: The Relevance of Balance Sheets Effects, NBER Working 
Paper, 10520, 28. 
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2. LİTERATÜR TARAMASI  

Ülkeler arasında yoğun olarak görülen sermaye hareketlerinin makroekonomik göstergeler üzerindeki etkisi ve sermaye 
kontrol mekanizmaları ile ilgili olarak günümüzde akademik çalışmalar yoğunluk kazanmıştır. Serbestçe dolaşan ve ani çıkış 
yaptığı zaman ülkelerde tahribat yaratan sermayeye yönelik kontrol mekanizmaları ve araçları sorgulanmaya başlanmıştır. 
Söz gelimi Çin, dışarıdan yüksek tutarda sermaye çeken bir ülke olarak uzun yıllar boyunca parasını dolara karşı düşük 
tutmuş ve özellikle doğrudan yabancı sermayeyi teşvik edici politikaları uygulamıştır.2 

Minsky (1993), finansal istikrarsızlık hipotezinde kapitalist bir ekonomik sistemde, reel sektör ile finans sektörü arasında 
güçlü bir bağ olduğunu vurgulamıştır.3 Kapitalist bir ekonomik düzenin sağlıklı işleyişinin sürdürülmesi için gerekli olan 
unsurun ise, gelecek dönemlere yönelik kar beklentilerinin olduğuna işaret etmiştir. 

Yabancı kaynak girişinin sağladığı kısa süreli olumlu faktörlerin etkisi uzun hatta orta vadede ortadan kalkmakta, bunun yanı 
sıra bu süreçte yerli sanayinin rekabet gücü zayıflamakta ve ihracat da ithalata bağımlı bir hale gelmektedir. Sağlıklı bir 
iktisat politikası öncelikli olarak; arz yönünü, üretkenlik ve girişimciliği, rekabetçi ve düzgün işleyen bir piyasa ortamında 
teşvik edici yönde olmalıdır.4 

Sermaye hareketlerini inceleyen akademik çalışmalar, 1994 yılında gerçekleşen Meksika Tekila Krizi’nden sonra artış 
göstermiştir. Söz konusu çalışmalarda elde edilen ortak bulgu ise cari işlemler açığının milli gelire oranının %9-10 seviyesine 
yükselmesinin krizin bir öncü göstergesi niteliği taşıdığıdır. Bunun yanı sıra; o dönemde Meksika’da olduğu gibi ülke düşük 
tasarruf oranlarına sahipse; krizlere karşı kırılganlığının daha yüksek olduğu da vurgulanmıştır. Öte yandan, yüksek iç 
tasarruf oranlarına ve cari işlem fazlasına sahip Asya ülkelerinin de 1997-1998 yıllarında krize girmesi, akademik 
çalışmalarda elde edilen bulguların yeniden ele alınmasına ve irdelenmesine sebep olmuştur.5 Akademik çevrelerde 1997-
1998 yıllarında Asya ülkelerinde yaşanan krizin oluşmasında, yüksek tutardaki kısa vadeli dış borçlanmanın da büyük bir 
etkisinin olduğu hususu genel kabul görmüştür. Sermaye çıkışının hızlandıran etkenler arasında, cari açığın yüksekliğinin yanı 
sıra ülkedeki dolara bağlı borçlanma artışını olduğu yapılan çalışmalarda belirtilmiştir.6 

Sermaye hareketleri kapsamında hazırlanan akademik çalışmalarda, özellikle sermayenin kısa vadeli olmasının, ülkeleri 
krizlere karşı daha kırılgan bir niteliğe büründürdüğüne işaret edilmiştir. Bu noktada sorulması gereken başlıca soru ise 
sermaye kaçışının neden ülkede istikrarsızlığa yol açtığıdır. Sonuçta, sermaye kaçışı sonucu ekonomide yeni dengeler 
şekillenecek, yerel paranın değer kaybetmesi neticesinde de ithalat azalırken ülkenin ihracat potansiyeli artacaktır. Söz 
konusu soruya cevap, ani sermaye çıkışının mali sektörü çok hızlı ve olumsuz olarak etkilemesinde aranmalıdır. Özellikle 
mevduat sahiplerinin durumdan tedirgin olarak bankalardan para çekmesi ve bu durumu takiben reel sektöre kredi 
kanallarının kapanması üretim sürecini sekteye uğratmaktadır. Bunun yanı sıra, ülke sanayisinin hammadde ve ara mamul 
bazında yoğun ithal girdi kullanması yaşanan devalüasyon sonucu üretim maliyetlerinin yüksek oranda artmasına sebep 
olmaktadır. Bu kapsamda, Güney Kore’nin sanayisini negatif dış faktörlere karşı koruyan politikaları uygulaması, ekonomik 
büyüme modelinin performansında ana unsur olarak kabul edilmektedir.7 Amerika Birleşik Devletleri’nde 1929 yılında 
yaşanan Büyük Buhran krizi süresince çöken iç talep; Keynesyen önlemler ve maliye politikalarının uygulanması sonucu uzun 
zaman sonra telafi edilebilmiştir. Her ne kadar Büyük Buhran’ın olumsuz etkileri yıllar boyunca sürmüş olsa da; şu an 
karşılaşılan finansal krizlerin yarattığı tahribat daha fazla ve düzelme süreci daha uzun sürelidir. Bu durumun ana sebebi; 
günümüzde sermaye akımların çok yoğun olarak ülkeler arasında dolaşması ve buna bağlı olarak para ve maliye 
politikalarının etkinliğinin azalmasıdır. Sermaye çıkışı sonucu kriz ile karşı karşıya kalan ülkeler de, çıkış yolu olarak 
Uluslararası Para Fonu’na (IMF) başvurmakta fakat ne yazık ki kemer sıkıcı IMF programları da ekonominin düzelmesi 
hususunda etkin olamamaktadır. Yürütülen akademik çalışmalarda, cari açık fazlalığının yüksek olmasına ek olarak ülkedeki 
yabancı para bazlı borçlanmanın artmasının da sermayeyi ürküten ve dışarıya kaçmasına sebep olan bir etken olduğu 
vurgulanmıştır.8 Yapılan akademik çalışmalarda, sermayenin daha çok hangi ülkelere yöneldiği de sorgulanmıştır. Sermaye 
hareketlerinin daha çok gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere doğru olduğu gözlemlenmiş ve bu durumun esas olarak 
gelişmiş ülkelerdeki büyüme hızı ve faiz oranlarından kaynaklandığı tespit edilmiştir.9 Öte yandan, bazı akademisyenler akışı 

                                                           
2 Brookings Institute, (2011, September). Rethinking Central Banking, Committee on International Economic Policy. 
3 Minsky, H.P. (1993). The Financial Instability Hypothesis. Radical Political Economy, Ed. by Philip Arestis, Malcom Sawyer, NY: Edward Elgar 
Aldershot. 
4 Paya, M. M. (2013). Küresel Ortamda İktisat Politikaları. İstanbul: Türkmen Kitabevi, 306. 
5 Calvo, G. A. (1998). Capital Flows and Capital Market Crisis: The Simple Economics of Sudden Stops, Journal of Applied Economics, 1(1): 
36. 
6 Calvo, G. A. Izquierdo, A. Mejia, L.F. (2004). On the Empirics of Sudden Stops: The Relevance of Balance Sheets Effects, NBER Working 
Paper, 10520, 22. 
7 Chang, H.J. (1994). The Political Economy of Industrial Policy. New York, NY: St. Martin’s Press, 107. 
8 Calvo, G. A. Izquierdo, A. Mejia, L.F. (2004). On the Empirics of Sudden Stops: The Relevance of Balance Sheets Effects, NBER Working 
Paper, 10520, 36. 
9 Montiel, P. Reinhart, C. M. (1999, August). Do Capital Controls and Macroeconomic Policies Influence the Volume and Composition of 
Capital Flows? Evidence from 1990’s , Journal of International Money and Finance, 18( 4), 624. 



Journal of Economics, Finance and Accounting – JEFA (2018), Vol.5(4),p.395-403                                                                      Kines 

_________________________________________________________________________________________________ 

 DOI: 10.17261/Pressacademia.2018.1006                           398 

 

belirleyen başlıca faktörün gelişmekte olan ülkenin makroekonomik göstergeleri olduğunu vurgulamıştır. Bu bağlamda, 
getiriler dikkate alınarak yapılan analizlerde, gelişmekte olan ülkelerin çok daha fazla sermaye çekme potansiyeli taşıdığı 
ama buna rağmen bu konuda başarılı olamadıklarından da söz etmek gerekmektedir. ‘’Lucas Paradoksu’’ olarak bilinen bu 
durum; yüksek getiri ve kar potansiyeline rağmen, neden gelişmekte olan ülkelerin yeterli miktarda kaynak çekemediği 
sorusuna cevap aramaktadır.10 Bu noktada, sermaye için başta insan faktörü olmak üzere tüm makroekonomik dengelerin 
ve unsurların önem arz ettiğine işaret etmek gerekir.  

Bir ülkenin tarihinde borç ödememe durumu varsa, bu hususun yatırımcılar için oldukça olumsuz bir unsur olduğu da 
yapılan çalışmalarda vurgulanmıştır. Bu duruma paralel olarak, literatürde gelişmekte olan ülkelerin yüksek kar seçeneğine 
karşın; vasıfsız işgücü, yetersiz hukuki yapı ve eksik kurumsallaşma neticesinde; getiri potansiyeline rağmen sermaye 
çekmede başarısız olduğu belirtilmiş ve kaynak gereksinimi duyan ülkelerin temel makroekonomik dengelerinin ve 
uygulanan ekonomi politikalarının önemine işaret edilmiştir.11 Makroekonomik göstergeler, uzun vadeli yatırım amacında 
olan doğrudan yabancı sermaye için belirleyici faktör olurken; kısa vadeli olan sermaye hareketleri için ana unsurun ise 
makul risk içeren yüksek getiri olduğu görülmektedir. Nitekim, 1994 yılındaki Meksika Krizi’nden sonra, Latin Amerika 
ülkelerinin, yüksek enflasyon oranlarına rağmen olarak kısa vadeli sermaye çekebilmesi bu tespiti doğrulamaktadır. Kısa 
vadeli sermayenin temel güdüsü kar imkanı olsa da, nispeten gelişmiş bir finansal sektör ile istikrarlı bir piyasa varlığı da 
önem arz etmektedir. Sonuç olarak, ani sermaye çıkışlarının önüne geçmek amacını taşıyan ülkelerin önceliği mali istikrarı, 
piyasa etkinliğini, doğru bir maliye ve para politikasının yanı sıra ihtiyaç duyulan denetim ve kontrol mekanizmalarını da 
temin etmek olmalıdır. Akademik çalışmalarda, ani ve yoğun sermaye çıkışlarının ülkeler arasında bulaşıcılık etkisine sahip 
olduğu ve bir ülkede başlayan krizin kısa sürede başka ülkelere de sıçrama özelliği taşıdığının da altı çizilmiştir.12  

Günümüzde sermaye kontrollerinin, vergi ya da miktar kısıtlaması şeklinde olarak, çok fazla işlevselliğinin olmadığı ve 
Brezilya gibi geçmişte sermaye kontrolü uygulayan ülkelerin de bu konuda başarılı sonuçlar alamadığı gözlenmektedir. Esas 
olarak uygulanan sermaye kontrollerinin olumlu etkisi özellikle merkez bankalarının para politikası uygulamalarına esneklik 
kazandırmak olmuştur. Sonuç olarak, ülkeler refah ve bolluk fazında iken yaratılan katma değerin uzun vadeli, istihdam 
yaratan yatırımlara yönlendirilmesi ve dış borçlanmaya itibar edilmemesi önem taşımaktadır.13   

Ülkelerin makroekonomik dengeleri açısından sermaye hareketlerini sorgularken, hangi tür sermayenin krize yol açtığı da 
irdelenmesi gereken bir husustur.14 Sermayenin kısa veya uzun vadeli olması, ülkelerin krizlere karşı kırılganlığını belirleyen 
önemli bir faktördür. Genel olarak kısa vadeli sermayenin daha çok krizleri tetikleme potansiyeli taşıdığı bilinse bile, özünde 
her tür dış kaynağın makroekonomik dengeleri sarsabilecek nitelikte olduğu kabul edilmelidir.15 Sermaye hareketleri 
kapsamında bir ülkenin doğrudan yabancı sermayeyi teşvik edici politikalar izlemesi ve bu yolu finansman açığını gidermeye 
yönelik bir araç olarak görmesi mümkündür. Ancak kimi zaman doğrudan yabancı yatırımların da yurtdışına kar transfer 
ederek ödemeler dengesi nezdinde sıkıntı yaratabileceği hususu göz ardı edilmemelidir. Doğrudan yabancı sermaye dahi, 
kar transferi yoluyla sermaye çıkışına sebep olmaktadır.  

Ancak yine de, kriz belirtileri ile birlikte, portföy yatırımlarının diğer sermaye hareketlerine oranla daha hızlı ve ani olarak 
ülkeleri terk ettiği gözlenmektedir. 1997 Asya Krizi’nde, özellikle kısa vadeli banka kredilerinin diğer sermaye türlerine göre 
daha hızlı ve ani olarak ülkeden çıkış yapan sermaye olduğu gözlenmiştir.16 Yapılan çalışmalarda ‘’Ani Duruş’’ da adı verilen 
sermaye çıkışlarına yönelik öncelikli tedbir olarak, ülkelerin döviz rezervlerinin yeterli düzeyde bulunmasının gerekliliğine da 
işaret edilmiştir.17 

Yüksek tutarda sermaye akışları sonucu ülkede yerli paranın değerlenmesi nedeniyle cari açıkların da zaman içerisinde 
artmaya başladığı tespit edilmiştir. Bu noktada temel belirleyici faktör, dışarıdan gelen dövizin arz artışına bağlı olarak ulusal 
kurun aşırı değerlenmesidir. Bu duruma bağlı olarak, ithalat patlaması yaşanırken, ülkelerin ulusal sanayileri ve dolayısıyla 
ihracat potansiyeli de azalmakta ve ne yazık ki cari açıklar da sürekli artmaktadır. Dışarıdan yüksek tutarda kaynak gelmesi, 

                                                           
10 Reinhart C. M., Rogoff, K. S. (2004) Serial Default and the Paradox of Rich to Poor Capital Flows, American Economic Review, 94(2) : 52-
58. 
11 Montiel, P. J. (2013, May). Capital Flows : Issues and Policies, Inter-American Development Bank Working Paper Series, IDB-WP-411,11. 
12 Kaminsky, G. L., Vega-Garcia, P. (2014, April). Variaties of Sovereign Crises: Latin America 1820-1931, NBER Working Paper Series, 20042, 
41. 
13 Magud, N. Reinhart, C. M., Rogoff, K. S. (2011). Capital Controls : A Meta Evaluation Approach, Peterson Institute for International 
Economics, (Çevrimiçi), https://mpra.ub.uni-muenchen.de/30274/  
14 Sula, O. Willett, T. D. (2006). The Reversibility of Different Types of Capital Flows to Emerging Markets, MPRA Paper, 384, University 
Library of Munich, Germany, (Çevrimiçi), http://mpra.ub.uni-muenchen.de/, 23. 
15 Sula, O. Willett, T. D. (2006). The Reversibility of Different Types of Capital Flows to Emerging Markets, MPRA Paper, 384, University 
Library of Munich, Germany, (Çevrimiçi), http://mpra.ub.uni-muenchen.de/, 16. 
16 Sula, O. Willett, T. D. (2006). The Reversibility of Different Types of Capital Flows to Emerging Markets, MPRA Paper, 384, University 
Library of Munich, Germany, (Çevrimiçi), http://mpra.ub.uni-muenchen.de/, 23. 
17 Sula, O. Willett, T. D. (2006). The Reversibility of Different Types of Capital Flows to Emerging Markets, MPRA Paper, 384, University 
Library of Munich, Germany, (Çevrimiçi), http://mpra.ub.uni-muenchen.de/, 24. 
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bir yandan da yurtiçinde talep ve kredi patlamasına da sebep olmaktadır. Kredi alanında pazar payını artırmayı hedefleyen 
bankalar ve diğer finansal kurumlar da nispeten teminatı düşük ve riski yüksek krediler tahsis etmeye yönelmektedirler. 
Ancak ne yazık ki bu durum sürdürülebilir bir olgu değildir. Kendi güvenliği için temel makroekonomik göstergeleri analiz 
eden sermayenin eninde sonunda cari açıkların belli bir seviyeye ulaşması ile birlikte dışarı kaçma yolunu seçecektir. Ülkenin 
riskinin taşınamaz boyutlara geldiğini düşünen yatırımcılar sürü psikolojisi dürtüsüyle aniden ülkeden kaçma yolunu 
seçmektedirler.  

Sermaye hareketleri çerçevesinde sorgulanan bir başka husus da, para kaçışı başlamadan önceki eşik değerin ve/veya temel 
göstergenin ne olduğu sorusudur. Bu sorunun yanıtı ise, cari açık oranının milli gelirin belli bir seviyesine erişmesinde 
aranmalıdır. Örneğin, 1994 yılında yaşanan Meksika Krizi’nin hemen öncesinde cari açığın milli gelire oranın %9 
mertebelerinde bulunduğu görülmektedir.18  

Bunun yanı sıra, fon sahiplerinin yatırım yapacakları ülke hakkında güncel ve doğru bilgi sağlama olanağı yoksa, bu durum da 
sermaye için caydırıcı bir faktör olarak ele alınmalıdır.  

Bazı akademik çalışmalar kapsamında da, bölgesel farklar üzerinde de durulmuştur.19 Asya ülkelerinin daha çok doğrudan 
yatırım çekmesi, Latin Amerika ülkelerinin ise kısa vadeli sermaye akışlarına maruz kalması akademik çevrelerde sorgulanan 
bir unsur olmuş ve bu durumun nedenleri araştırılmıştır. Bu konuda hazırlanan bir çalışmada, kısa vadeli sermaye hareketleri 
yönünden ülkelerin kredi notlarının yanı sıra fiyat-kazanç oranlarının da önem taşıdığı belirtilmiştir.20  

Son yıllarda, gelişmekte olan ülkelere olan sermaye akışlarının artmasının önemli bir nedeni de, likiditenin bollaşması ve 
özellikle gelişmiş ekonomilerde faiz oranlarının da düşük seviyelerde seyretmesidir. 2008 yılında başlayan Küresel Kriz’i 
takiben, gelişmiş ülkelerin merkez bankalarının piyasalara önemli miktarda likidite vermesi, söz konusu ülkelerde faizlerin 
çok düşük seviyelere inmesine yol açmış ve bunun sonucu olarak gelişmekte olan ülkelere artan oranda bir sermaye akışı 
olmuştur. Bu durumdan ülkemiz de etkilenmiş, iç piyasada faizlerin göreceli olarak yüksek olması nedeniyle, ülkemiz Küresel 
Kriz sonrası büyük miktarda dış kaynak akışı ile karşı karşıya kalmıştır.  

Yoğun dış kaynak girişi, özellikle finansal kurumları ve piyasaları kırılgan bir noktaya taşımıştır. Yaşanan bankacılık krizlerinin 
başlıca öncü göstergesinin ise kısa vadeli döviz borçların milli gelire oranı olduğu görülmektedir.21 Gelen sermayenin yatırım 
mı yoksa tüketim harcamalarını mı uyardığı konusu, yerli kurun değer artış düzeyini belirleyen temel faktör olarak 
görülmelidir. Bir başka deyişle, eğer gelen sermaye yatırım harcamaları yerine daha çok tüketim harcamalarını artırıyorsa, 
yerli kurun çok daha fazla artış kaydettiği gözlenmiştir. Bu bağlamda, dış kaynaklı sermayenin Asya ülkelerinde yatırıma 
yönelirken, Latin Amerika ülkelerinde ise tüketimi körüklediği görülmüştür. Son yıllarda ülkemize giriş yapan sermaye 
hareketlerinin de iç tüketimi artırıcı nitelikte olduğu ve büyümenin bu kanalla sağlanabildiği konusunda görüş birliği 
bulunmaktadır. Geçmiş yıllarda, yabancı kaynağın sebep olduğu iç talep ve kredi patlamasının önüne geçmek için, Asya 
ülkeleri sıkı maliye ve sterilizasyon politikalarını uygulamaya koymuştur. 

Gelen sermayenin kısa vadeli nitelikte kalmasının ve uzun vadeli doğrudan yatırıma dönüşmemesinin en önemli sebebi, 
ülkelerin makroekonomik dengelerine ve yürürlükte olan ekonomi politikalarına olan güven hissidir. Olumlu seyrin süreklilik 
arz etmeyeceğini dikkate alan sermaye sahipleri, söz konusu ülkelere geçici olarak giriş yapmakta ve bir süre sonra da 
hedeflenen kara ulaşıp ülkeyi terk etmektedir. Ülkeden çıkış yaptıklarında ise, zaten hassas bir denge üzerinde kurulmuş 
olan temel makroekonomik göstergeler hızla bozulmakta ve olumsuz gidişat sermaye kaçışını da hızlandırmaktadır. Çoğu 
zaman tahribatın gücü ve hızı karşısında alınan geçici önlemler de güvensizliği artırmakta ve bir panik havasının doğmasına 
sebep olmaktadır.   

Sonuçta; günümüzde sermaye hareketleri ve kontrol mekanizmaları üzerine hazırlanan akademik çalışmaların yoğunlaştığı 
görülmektedir.  Bu noktada; sermaye kontrollerinin ise ne zaman, bir başka deyişle fonların ülke girişinde mi yoksa çıkışında 
mı uygulanacağı konusu da önem arz etmektedir. Öte yandan; yapılan çalışmalar, sermaye kontrollerinin etkin olma 
durumunun zamanlamadan ziyade, giriş yaptığı ülkedeki ekonomi politikalara göre şekillendiğini belirtmektedir. Bu konuda 
Brezilya, karşımıza önemli bir örnek olarak çıkmaktadır. 1990’lı yıllarda fon akımlarının kontrolü için Tobin vergisini 
yürürlüğe sokan Brezilya başarısızlığa uğramıştır. Söz konusu başarısızlığın temel nedeni; Brezilya Merkez Bankası’nın o 
sırada uyguladığı sterilizasyon programıdır. Sermayenin ani kaçışını durdurmak için bir araç olarak belirlenen verginin 
etkinliği, sterilizasyon programı sonucu faizlerin yükselmesiyle azalmış ve vergi uygulanmasına karşın ülkeye fon girişi devam 

                                                           
18 IMF verisi. 
19 Montiel, P. Reinhart, C. M. (1999, August). Do Capital Controls and Macroeconomic Policies Influence the Volume and Composition of 
Capital Flows? Evidence from 1990’s , Journal of International Money and Finance, 18( 4), 626. 
20 Shuhan, P. Claessens, S. Mamingi, N. (1993, July). Equity of Bond Flows to Asia and Latin America The Role of Global and Country Factors, 
WPS 1160, International Economics Department, The World Bank, 21. 
21 Reinhart C. M., Rogoff, K. S. (2013, December). Financial and Sovereign Debt Crises : Some Lessons Learned and Those Forgotten, IMF 
Working Paper, WP/13/266, 7. 
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etmiştir.22 Akademik çevrelerde; piyasa işleyişi ile uyumlu olsa bile, sermaye kontrollerinin kısmen kısa vadede etkin 
olabileceği, uzun vadede ise sermaye kontrolleri uygulamasının başarılı olamayacağı anlayışı geçerliliğini korumaktadır.  

Aşağıdaki Tablo 1’de görüleceği gibi, yukarıda detayı verilen ve sermaye akımları üzerine çalışan akademisyenlerin sermaye 
hareketleri ile ilişkilendirdikleri ana kavramları özetlemektedir:  

Tablo 1: Literatür Çalışması Kapsamında Sermaye Akımları ve Ana Kavramlar 

Minsky (1993) Finansal istikrarsızlık hipotezi 

Paya, M.M. (2013) Üretkenlik ve girişimcilik 

Calvo, G.A. (1998) Cari fazla 

Calvo, G.A., Izquierdo, A., Mejia, L.F. (2004) Dolara bağlı borçlanma artışı 

Chang, H. J.  (1994) Yoğun ithal girdi  

Montiel, P. J., Reinhart C. M. (1999) Büyüme hızı ve faiz oranları 

Reinhart, C. M., Rogoff, K. S. (2004) İnsan faktörü  

Montiel, P. J.,  (2013) Temel makroekonomik dengeler 

Kaminsky, G. L., Vega-Garcia, P. (2014) Bulaşıcılık etkisi 

Magud, N., Reinhart,C.M.,Rogoff, K. S. (2011) Para politikası esnekliği 

Sula, O., Willett, T. D. (2006) Sermaye türü  

Montiel, P. J., Reinhart, C. M.  (1999) Bölgesel farklar  

Shuhan, P., Claessens, S., Mamingi, N. (1993) Fiyat-kazanç oranları 

Reinhart, C. M., Rogoff, K. S. (2013) Kısa vadeli döviz borçların milli gelire oranı  

Magud, N. E., Reinhart, C. M., Vesperoni, E.,R. (2012) Tobin vergisi 

3. SERMAYE KONTROLLERİNİN ÖZELLİKLERİ VE ETKİNLİĞİ  

1990’lı yıllarda uygulamaya başlanan liberal ekonomi politikalarının, istikrar sağlaması hedeflenirken tam tersine özellikle az 
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde belirsizlikleri ve dalgalanmaları arttırdığı gözlenmektedir.23 İzlenen liberal iktisat 
politikaları çerçevesinde denetim ve kontrol mekanizmaları gevşetilmiş; sermayenin ülkeler arasında serbestçe dolaşmasına 
imkan tanınmıştır. Bir ülkeye gelen sermayenin kısa vadeli olmasının ve doğrudan yatırıma yönelmemesinin en büyük 
sebebi, ülkelerin makroekonomik dengelerine ve aynı zamanda yürürlükte olan ekonomi politikalarına duyulan inanç ve 
güvendir. Uygulanan iktisat politikalarının geçici, günü kurtarmaya yönelik önlemler kapsamında değerlendiren fon 
sahipleri; ülkelere çoğunlukla kısa vadeli olarak giriş yapmakta ve yeterli düzeyde kar elde edince de ülkeyi terk 
etmektedirler.  

Söz konusu ülkelere gelen sermaye daha çok likiditesi yüksek finansal araçlara yatırım yapmakta ve özellikle gelişmiş 
ülkelere oranla yüksek seyreden faiz avantajından faydalanmayı hedeflemektedir. Bu durum, esasında az gelişmiş ve/veya 
gelişmekte olan ülkelerin açısından kısa vadeli bir finansman kaynağını temin edebilmek için ağır bedeller ödenmesi 
gerektiğine işaret etmektedir. Bu olgunun bilincinde olarak; kalkınma ve büyüme için dış kaynağa gereksinim duyan 
ülkelerin öncelikli olarak kısa vadeli, geçici sermayeye karşı bazı kontrol mekanizmaları ve vergi uygulamaları 
geliştirebilmeleri gerekmektedir.  

Olası sermaye kontrollerinin başlıca iki önemli niteliği göze çarpmaktadır: 1) Asimetrik yapıları ve 2) Geçici olmaları.24 
Sermaye kontrollerinin asimetrisi, uygulamanın çoğunlukla girişlerde yapılırken, çıkışlarda uygulanmaması hususundan 
oluşmaktadır. 1990’lı yıllardan itibaren ülkelerin sermaye kontrolleri için değişik araçlar kullandığı gözlenmektedir. Söz 
gelimi; 1995 yılında Çek Cumhuriyeti kısa vadeli sermayeye yönelik olarak miktar kısıtlamasında bulunmuş, Brezilya ise 
1993-1997 yılları arasında yabancı sermaye üzerine vergi koymuştur. 1995-1997 yılları arasında Tayland, ulusal bankaların 
off-shore borçlanmalarını sınırlama yoluna gitmiş, Şili ve Kolombiya da sermayeyi vergilendirmiştir. Sermaye kontrol 
araçlarının geçici olması ise, sermaye girişlerinin yavaşlaması ve/veya azalması sonucu, uygulamanın da azaltılması ya da 
tamamen ortadan kaldırılması durumunu tanımlamaktadır.  

                                                           
22 Magud, N.E. Reinhart, C. M. Vesperoni, E.R. (2012, February). Capital Inflows, Exchange Rate Flexibility and Credit Booms, IMF Working 
Paper, 19. 
23 Cassidy, J. (2009). How Markets Fail: The Logic of Economic Calamities. New York, NY: Farrar, Straus and Giroux, 22. 
24 Magud, N. E., Carmen M. R., Rogoff, K. S. (2011, February). Capital Controls : Myth and Reality-A Portfolio Balance Approach, NBER 
Working Paper, 18. 
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Sermaye kontrollerinden bir tanesi olan ve merkez bankalarının uyguladığı sterilizasyon programlarının da, yerel faizleri 
artırıcı etkisi bulunduğu için, kısa vadeli yabancı sermayeyi özendirici özelliğe sahiptir. Örneğin, 1991 yılında Kolombiya’da 
ve 1991-1992 yılları arasında ise Malezya’da devreye alınan sterilizasyon uygulamaları kısa vadeli dış kaynak sermaye 
akımlarının belirgin bir şekilde artmasına yol açmıştır. 

Sermaye girişlerinin sebep olacağı kredi patlamasını önlemek amacıyla merkez bankaları zorunlu karşılık oranlarını artırmak 
yolunu da tercih edebilir. Örneğin, Şili ve Malezya’nın dış kaynakların krediler üzerindeki baskısını hafifletmek için bu aracı 
kullandıkları gözlenmiştir. Ancak, söz konusu kontrol mekanizmasının sadece kısa vade içinde etkili olduğu belirtilmelidir.  Bu 
durumun yanı sıra, finansal piyasalar ve kurumlara yönelik etkin bir düzenleme ve denetleme uygulamasının da ülkeleri 
yoğun sermaye akımlarının yaratacağı olumsuz unsurlardan kısmen koruyabileceği hususu da önem taşımaktadır. 

Sermaye kontrol mekanizmaları arasında bulunan bir başka araç ise, sıkı maliye politikası uygulamasıdır. 1988-1991 yılları 
arasında Tayland, sıkı maliye politikalarını kullanarak, dış kaynak girişlerinin yaratacağı tahribatı hafifletme yolunu seçmiştir. 
Bununla birlikte; sıkı maliye politikaları izlemek ve bu kapsamda kamu harcamalarını kısmak da ekonomik olduğu kadar 
politik bir karar niteliğinde olup, uygulaması ve başarılı sonuç alınması toplumsal uzlaşı ve kararlılık gerektirmektedir.25 

Görüldüğü gibi, sermaye kontrollerinin bir mertebeye kadar etkin olabileceği belirtilen örneklerden tespit edilebilmektedir. 
Öte yandan, sermayenin ani çıkışlarını ve olumsuz etkilerini bertaraf etmenin en geçerli ve başarılı yolu, yatırımcılar 
nezdinde ülkenin güvenirliliğinin sağlanması ve işlevsel bir yatırım ortamının tesis edilmesi bir ön koşul olarak kabul 
edilmelidir.26 

Uygulanan sermaye kontrollerinin sermaye üzerindeki etkisi incelendiğinde; özellikle gelen fonların yapısını ve aynı zamanda 
miktarını değiştirdiği görülmektedir. Bu bağlamda, neden sermaye girişlerine yönelik bir kısıtlamaya ihtiyaç duyulduğu 
sorusunu vurgulamak gerekmektedir. Sonuçta; kısa ya da uzun olsa da sermaye girişinin iç talebi de artırarak ekonomik 
canlanma sağladığı görüşü gündeme gelebilir. Sorunun yanıtı ise, gelen sermayenin çoğunlukla tüketim harcamalarını 
artırması durumunun da sürdürülemez olduğu ve uzun vadede ülkenin makroekonomik dengelerini bozmasında 
yatmaktadır. 2008 Küresel Kriz sonrası; ülkemize yönelen likidite sonucu iç talep körüklenirken zaman içerisinde üretim 
cephesi zayıflamış; mal ve hizmet açığı ithalat yoluyla karşılanmış ve temel makroekonomik dengeler ise sarsılmıştır.  Bu 
noktada vurgulanması gereken bir diğer husus ise; izlenen ekonomi politikaları sonucu böyle bir yapının oluşması halinde 
düzeltme araçlarının ve politikalarının da zor ve zaman alıcı olduğudur. Günümüzde; akademik çevre ve iş dünyası 
tarafından sık olarak dile getirilen yapısal önlemler uygulamaya konmadan, yıllar içerisinde oluşan tahribatı gidermek olası 
görünmemektedir. Yapısal reformlar ise köklü değişiklikler ve uygulamalara yol açtığından; izlenen politikaların sadece 
uygulayıcılar tarafından değil toplumun geniş kesimleri nezdinde de destek görmesi gerekmektedir. Toplumun ancak uzun 
vadede sonuç alınabileceğine inanması ve güvenmesi; yapısal reformların başarılı olabilmesi için bir önkoşuldur. Sonuç 
olarak; kısa vadeli sermayenin olası olumsuz etkilerini bertaraf etmek için başlangıç noktasında sermaye kontrol 
mekanizmalarına ihtiyaç olduğu gözlenmektedir.  

Sermaye kontrolleri kapsamında özellikle verginin bir araç olarak etkinliğini belirlemek için, söz konusu verginin cari işlemler 
dengesine yönelik etkisini belirlemek gerekmektedir. Bununla birlikte, bir verginin arzulanan etkiyi gösterebilmesi için vergi 
oranının çok yüksek seviyede bulunması da önemli bir gerekliliktir. Ayrıca bu noktada zamanlamanın da önem taşıdığı da 
vurgulanmalıdır. Gereğinden fazla uzun sürede yürürlükte kalan verginin de makroekonomik dengeleri olumsuz yönde 
etkilediği göz önünde bulundurulmalıdır. Yapısal reformlar içerisinde önemli bir ağırlığa sahip olan verginin, toplum refahını 
artıracak şekilde düzenlenmesinin ve etkin bir vergi sisteminin oluşturulmasının az gelişmiş ve/veya gelişmekte olan ülkeler 
açısından önemi tartışılmazdır.27 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER  

Günümüzde sermaye hareketleri, ülke ekonomilerini şekillendiren önemli bir faktör olarak ele alınmakta ve hem akademik 
hem siyasi çevrelerde sık olarak sorgulanmaktadır. Gerek az gelişmiş ve/veya gelişmekte olan ülkelerde ekonomik büyüme 
ve kalkınma için kaynağa gereksinim olması, gerek 2008 Küresel Krizi’ni takiben dünyada artan likiditenin kar motivasyonu, 
sermaye hareketlerinin artmasına yol açmıştır. ABD ekonomisini canlandırma kapsamında Merkez Bankası tarafından 
piyasalara enjekte edilen paranın tercihi ise yüksek faiz sunması nedeniyle çoğunlukla Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler 
olmuştur. Kısa vadede sorunsuz bir şekilde işleyen söz konusu ekonomik yapı, uzun vadede gelişmekte olan ülkelerin daha 
fazla dış finansmana bağımlı hale gelmesine yol açmıştır. Zamanında özellikle kısa vadeli sermayeye karşı önlem almayan 
ülkelerin de temel makroekonomik dengelerinin bozulduğu ve hatta gerek finansal gerek reel sektör kaynaklı krizler ile 
karşılaştığı gözlenmiştir.  

                                                           
25 Acemoğlu,D. (2009). Introduction to Modern Economic Growth, New Jersey:  Princeton University Press, 777. 
26 Shuhan, P. Claessens, S. Mamingi, N. (1993, July). Equity of Bond Flows to Asia and Latin America The Role of Global and Country Factors, 
WPS 1160, International Economics Department, The World Bank, 21. 
27 Rodrik, D. (2007). One Economics Many Recipes : Globalization, Institutions and Economic Growth, New Jersey : Princeton University 
Press, 17. 
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Öte yandan, dışarıdan gelen sermayenin ulusal sanayini iki yönden olumsuz etkilediği görülmüştür. İlk olarak; ucuzlayan 
kurlar neticesinde daha fazla hammadde ve ara malının ithal edilmesi ve ikinci olarak da nihai sanayi ürünlerinin de fiyat 
avantajı nedeniyle daha çok dışarıdan satın alınmasıdır. Ortaya çıkan tabloda, ekonomik büyümeyi sağlamak için cari açık 
verilmesi gerekli hale gelebilmektedir. Nihayetinde, ekonomik yapının sağlıklı bir yapıya kavuşabilmesi ve dış finansman 
bağımlılığının sebep olduğu tahribatın düzeltilebilmesi çok zaman almakta ve toplum olarak yüksek bedeller ödenmektedir.  

Bu bağlamda, ulusal sanayi tahrip olmadan ve kriz sürecine girilmeden, sermaye hareketlerine yönelik kimi kontrol 
mekanizmalarının ve önlemlerin alınması öncelikli hedef olarak kabul edilmelidir. Söz konusu önlemler; başta para ve maliye 
politikaları olmak üzere Tobin vergisi diye de bilinen olarak bazı vergisel düzenlemeler olarak tanımlanmaktadır.  

Yeterli kaynağa sahip olmayan ve ekonomik kalkınmayı hedef seçen bir ülke; uzun vadeli, kalıcı, istihdam yaratan ve aynı 
teknoloji getiren doğrudan yabancı sermayeye yönelik yatırım ortamını tesis etmelidir. Doğrudan yabancı sermayenin 
ülkeye girişi sonucu, ülkeler ihtiyaç duydukları finansmana kavuşurken; reel sektör üretim gücüne, istihdam ve teknoloji 
kaynaklı rekabet avantajına kavuşabilmektedir. Günümüzde bazı ülkeler doğrudan yabancı sermayeyi teşvik edebilmek için 
vergi indirimi, arazi tahsisi ve bürokratik kolaylıklar vb. araçları kullanmaktadır. Yüzde 14 seviyelerinde bulunan tasarruf 
oranları nedeniyle ekonomik büyüme için dış kaynak gereksinimi içinde olan Türkiye’nin de önceliği doğrudan yabancı 
sermayeyi teşvik edici yatırım ortamını temin etmek olmalıdır. Bu bağlamda bir başka önemli faktör ise, özelleştirme 
kapsamındaki satın almalar dışında, bir başka deyişle ülkede sıfırdan yeni bir tesis kurmak amacıyla gelen doğrudan yabancı 
sermayeye yönelik teşvik politikalarının uygulanmasıdır.   

Kısa vadeli yabancı sermayeye bağımlı olmamak ve sermayenin ülkeden çıkışı durumunda olumsuz etkileri ortadan 
kaldırmak için bazı tedbirlerin alınmasının gerekli olduğu görülmektedir. Günümüzde, söz konusu önlemler konusunda 
akademik çevrelerde uzlaşma olmasa da; faiz oranları başta olmak üzere maliye ve para politikaları ile öncelikli olarak Tobin 
vergisi olmak üzere diğer vergi sistemleri de sorgulanmaktadır. 

Yapısal reformların yapılması ve bu konuda uygulayıcılar ile toplumun geniş kesimlerinin uzlaşması ve olumlu sonuç alınması 
güç ve uzun vadeli bir süreçtir. Bu bağlamda, hükümet ve merkez bankası yetkilerinin ekonomide kısa vadeli getirilerden 
ziyade uzun vadeye odaklanmaları ve acı reçete de olsa uygulama konusunda kararlılık göstermeleri gerekmektedir. Kısa 
vadeli kazançların baskın olması halinde ise, ülke ekonomileri kısa vadeli dış finansmana bağlı kalmakta ve krizlere davetiye 
çıkarılmaktadır.  

Sonuç olarak; doğrudan yabancı sermaye ve/veya iç kaynaklarla finanse edilen bir ekonomik kalkınma ve büyüme modelinin 
benimsenmesi halinde Türkiye, Güney Kore örneğinde olduğu gibi dünyanın büyük ekonomileri arasında yer edinme 
potansiyeline sahip bir ülkedir.  
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