
ni de yükselteceğine göre ilk maliyet unsuru iç 
borçlanmanın maliyetindeki artıştan kaynaklanı-
yor. Dezenflasyon programlarında enflasyonun 
nihai nedeni olarak kamu açıkları görüldüğüne 
göre ve yükselen faizler kamu açığının gelecek-
te (tekrar) artacağına ilişkin bir sinyal gönderdiği 
için, faiz artırarak kuru savunmak uzun vadede 
enflasyonu düşürmenin güçleşeceğini düşündür-
mektedir. Örneğin, Brezilya’da 1997 sonbaha-
rında –1994’te Real planıyla kabul edilmiş olan– 
kur çapasını savunmak için faizlerin artırılması 
kamu açıklarının milli gelire oranını %4’ten %8’e 
çıkardı. (B) Yüksek faiz oranları ekonomik daral-
maya, hatta resesyona, yol açabileceği için ver-

gi gelirleri de azalacaktır. Bu 
durumda kamu açığı daha 
da büyüyecektir. Alternatif 
olarak, kamu harcamaları-
nın daha da sert bir şekilde 
kısılması ve/veya dolaylı 
vergilerde yüksek oranlı ar-

tışlar yapılması gerekecektir. Ayrıca, ekonomik 
daralmanın genel ve siyasi maliyeti de söz ko-
nusudur. Asya Krizi sırasında Jeffrey Sachs’ın 
IMF’ye yönelttiği eleştirilerde kuru savunmak 
için reel ekonomiyi feda etmenin fayda-maliyet 
hesabıyla haklı gösterilemeyeceği teması ya-
tıyordu. (C) Zaten kırılgan olan ve kötü düzen-
lenen bir finans sektörünün uzun süreli yüksek 
faizlere dayanamayacağı düşünülebilir. 1994 
Meksika Krizi sırasında kamu otoritesinin faizleri 
yükseltme önerisine sıcak bakmamasının nede-
ni olarak finansal sektörün zayıflığını gösterdiği 
biliniyor. Faizi bir silah olarak kullanarak kuru sa-
vunmanın optimal davranış olup olmadığına bak-
mak için sadece her iki davranışın, devalüasyon 
veya yüksek faiz, göreceli maliyetlerine bakmak 
değil, aynı zamanda kuru savunmanın ekonomik 
temeller açısından haklı olup olmadığına da bak-
mak gerekiyor. Yani, göreceli maliyetlerin de-
ğerlendirilmesi iki durumda farklı olmak gerekir: 

Sermaye çıkışı 
yaşanırSa faiz 
artırmak işe  
yarar mı?1

Gündüz 

fındıkçıoğlu*

AB bankacılık ve resesyon sorunlarını –bağlantı-
lı ama farklı sorunlar– çözemezse, AB bankaları 
varlıklarını küçültür ve Türkiye için dış finans-
man sorunu başlarsa, “yumuşak iniş” imkansız 
hale gelebilir. Bu durumda TCMB faiz mi artırma-
lı, faiz mi indirmeli?

Merkez Bankalarının eli kolu bağlı durmayarak 
kuru savunmaya çalışmaları aslında tipik dav-
ranış olmakla beraber, IMF’nin ortak zihniye-
tini oluşturan temel modellerde kuru savunma 
dinamikleri yoktu. Bu dinamikler ancak birkaç 
kuşak model sonrasında ortaya çıkmaya baş-
ladı. Bu durumun nedenlerinden birisi Sargent 
ve Wallace’a (1975) göre 
herhangi bir faiz haddi 
belirleme kuralı –bir faiz 
haddi patikası– ile ilişkili 
belirli (tek) bir genel fiyat 
seviyesinin bulunmaması-
dır. Başka türlü söylersek, 
bir IS-LM modelinde hem 
rasyonel hem de adaptif beklentiler varsayımla-
rıyla, faiz haddinin kurallı olması durumunda fi-
yat seviyesi belirlenemez, tek bir fiyat seviyesi 
oluşmaz (price level indeterminacy); Sargent ve 
Wallace (1975, 1982) ve Sargent (1987, Bö-
lüm 17). Bu konu çok tartışmalı olmakla bera-
ber, faiz patikasını kurala bağlamanın ve bu yolla 
faiz politikası aktivizmi yapmanın parasal mak-
roekonomide “karanlık bölgeye” girdiği şeklinde 
bir teorik rezerv oluşmuş durumdaydı ve merkez 
bankalarının sabit kuru faiz silahıyla savunma-
larının öncelikli olarak modellenmemesinde bu 
rezervin etkisi vardı. Literatürün sınıflandırması-
na göre kura dayalı stabilizasyon programları ve 
ilgili krizler konusunda beşinci kuşak modellere 
kadar gelinmiş durumda.

İlk olarak sorulacak soru faizleri yükseltmenin 
maliyetine ilişkindir. (A) Yüksek kısa vadeli fa-
izler sonuçta uzun vadeli iç borçlanmanın faizi-

Faiz artışıyla kuru monotonik biçimde 
savunma şansınız yoktur ve artış artışı 

doğurabilir.
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söz konusuysa, faizi yükselterek kuru savunmak 
bir eşik değerine kadar (belli bir faiz seviyesine 
kadar) etkin olabilir. (5) Üretim maliyeti tahdidi 
geçerliyse, faizi yükselterek kuru savunmanın 
mümkün fakat optimal olmadığı geniş bir bant 
oluşacaktır. Bu seviyeden daha yüksek bir faizle 
kuru savunmak gelecekteki üretime etkisi kana-
lıyla cari kura da negatif etki yapacaktır.

Başka türlü ifade edilirse, kurun faiz oranını ar-
tırarak savunulması kurla faiz arasında monoto-
nik bir ilişki yaratmaz. Aynı önermeler esnek kur 
sisteminde para politikası ve faiz politikasının 
aynı anda kullanılabileceği bir durum için de ge-
çerlidir. Peki bizim kamu maliyesi tahdidimiz var 
mı? Hayır, fakat kamu maliyesi tahdidine denk 
bir risk faktörü, yabancı yatırımcıların risk algıla-
masında bağımsız bir sıçrama, aynı etkiyi yapa-
bilir. Bu durumda faiz artışıyla kuru monotonik 
biçimde savunma şansınız yoktur ve artış artışı 
doğurabilir.

Sonnot
1 Bu makale, daha önce 20 Aralık 2011 tarih-

li Dünya gazetesinde yer almıştır ve Gündüz 
Fındıkçıoğlu’nun izni ile İktisat ve Toplum dergi-
sinde yayımlanmaktadır.

ekonomik temellerin (kamu açığının seyri, cari 
açığın seyri vb.) kuru savunmayı haklı göster-
diği, devalüasyon yapmak için temel nedenlerin 
olmadığı bir durumda kuru savunmak ile temeller 
devalüasyona işaret ettiği halde kuru savunmayı 
seçmek arasındaki ayrım önemlidir. İkincisinde 
belki de sadece devalüasyonu ertelemenin fayda 
ve maliyetinden bahsetmek gerekecek.

Modellerden bazı önemli sonuçlar çıkıyor. Kamu 
maliyesini temelde yatan risk unsuru olarak ala-
lım, ki pek çok durumda bu doğru olmalı. (1) 
Kamu maliyesi bir tahdit yaratmıyorsa, faizi yük-
selterek kuru savunmak her zaman mümkündür. 
(2) Kamu maliyesi tahdidi geçerliyse faizi yük-
selterek kuru savunmak bir eşik değerine kadar 
(belli bir faiz seviyesine kadar) etkin olabilir. (3) 
Kamu maliyesi tahdidi geçerliyse, faizi yükselte-
rek kuru savunmanın mümkün fakat optimal ol-
madığı geniş bir bant oluşacaktır. Bu seviyeden 
daha yüksek bir faizle kuru savunmak gelecekte-
ki kamu açıklarına olan etkisi kanalıyla cari kura 
da negatif etki yapacaktır.

Eş bir yapıyı üretim azalmasından doğan maliyet 
ve para politikası tahditleri için de düşünebiliriz. 
Yâni: (4) Üretim azalmasından doğan maliyet 
söz konusu değilse, faizi artırarak kuru savun-
mak her zaman mümkündür. (5) Üretim azalması 
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