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Özet
1990’l yllarn sonlarna do÷ru Asya ve Latin Amerika ülkelerine, yüksek getirilerin varl÷na ba÷l
olarak yönelen sermaye akmlar ve 2008 yl itibaryla baúlayan dünya ekonomisinin içine düútü÷ü
küresel kriz, yeni politika arayúlarn da beraberinde getirmiútir. Bu arayúla birlikte; ülkeler tarafndan, krizlerin önlenmesine yönelik olarak gerek parasal gerekse mali anlamda birçok tedbir uygulamaya konulmuútur. Bu tedbirlerin finansal sistemle ilgili yönü olan makro ihtiyati tedbirler; bu süreçte birçok ülke tarafndan yaygn olarak kullanlmaya baúlanmútr. Buradan yola çkarak bu çalúmada, makro ihtiyati araçlarn etkinli÷i; 12’si geliúmiú, 29’u ise geliúmekte olan toplam 41 ülke kapsamnda, bir dinamik panel veri analizi olan GMM yardmyla araútrlmaktadr. Bu amaçla, ele alnan
ülkelerin 2000-2013 dönemini kapsayan yllk verilerinden faydalanlmú ve her bir ülke için finansal
istikrar de÷iúkeni oluúturulmuútur. Ardndan, bu endeks üzerinde Cerutti vd. (2015) tarafndan oluúturulan Makro øhtiyati Endeksin etkisi incelenmiútir. Analiz sonuçlar, makro ihtiyati araçlarn tüm ve
geliúmekte olan ülke gruplarnda finansal istikrarn sa÷lanmasnda etkin oldu÷unu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Makro øhtiyati Araçlar, Finansal østikrar, Dinamik Panel Veri Analizi.
Jel Snflandrmas: E52, E58, E44, E63

THE EFFECTIVENESS OF MACRO-PRUDENTIAL TOOLS IN
SAFEGUARDING FINANCIAL STABILITY: ANALYSIS OF
DYNAMIC PANEL DATA
Abstract
The capital flows going towards Asian and Latin America countries because of high returns towards
the end of the 1990’s and the global crisis in which world economy collapsed in the 2008’s have
caused to new policy seeking’s and precautions for countries. In this period, the macro-prudential
tools have been begun to be used widely in countries. Thus, in this study, the effectiveness of macroprudential tools is investigated in the scope of total of 41 countries, including 12 developed and 29
developing through GMM. To this end, by utilizing from the annually data between 2000-2013, the
financial stability indexes are generated for each of countries with help of indexing. Following that,
the effect of Macro-Prudential Index created by Cerutti et al. (2015) on this index are analyzed. The
results show that macro-prudential tools are in effective in ensuring financial stability in the groups of
all countries and developing countries.
Key Words: Macro Prudential Policies, Financial Stability, Dynamic Panel Data Analysis.
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1. GøRøù
1990’l yllarn sonlarna do÷ru Asya ve Latin Amerika ülkelerine, yüksek getirilerin varl÷na ba÷l olarak yönelen sermaye akmlarnn ortaya çkartt÷ krizler ile 2008 yl itibar
ile baúlayan küresel finansal kriz; ülkelere ve politika yapclarna, finansal sistemde meydana gelebilecek aksaklklarn reel ekonomi üzerinde a÷r etkiler do÷urabilece÷ini göstermesi açsndan ders niteli÷inde olmuútur. Finansal sistemde baúlayan bu krizler, yo÷un küresel iliúkilere ba÷l olarak di÷er ülkelere de yaylmú; dünya çapnda bütün ülkelerde, üretimde ve istihdamda ciddi düúüúler yaúanmasna sebep olmuútur.
Yaúanan bu olumsuz geliúmeler, politikaclar ve akademisyenler baúta olmak üzere, bütün
çevrelerin gözlerini finansal piyasalara çevirmelerini sa÷lamútr. Krizin yol açt÷ bütçe
dengesizlikleri, üretim kayb ve buna ba÷l olarak gerçekleúen düúük büyüme oranlar ile
karúlaúan ülkeler, yeni alternatif politika tedbirleri arayú içine girmiúlerdir. Bu süreçte
merkez bankalar için, sadece fiyat istikrar gibi bir hedefin finansal sistemde meydana gelebilecek sistematik riskleri azaltmakta yetersiz kald÷ ve aúr risk almn önleyemedi÷i
kansna varlmútr (TCMB, 2014b: 1).
Bu ülkeler; krizin ortaya çkmasnda etkili olan, operasyonel risk olarak ifade edilebilen
finansal sektördeki kural dú uygulamalar ve sistemin denetimsiz yapsn da hedef alan bir
takm politika araçlarna yönelmiúlerdir. Birçok ülkede, öncelikli olarak yukarda de÷inilen
nedenlere ba÷l olarak yaygnlaúan bu politika araçlar; klasik para ve maliye politikas
araçlarndan farkl olarak ekonomiye müdahale boyutunda daha yumuúak ve proaktif bir
nitelik taúmaktadrlar. Bu araçlarn ülkeler tarafndan en çok kullanlanlar úu úekilde sralanabilir: Borç-Gelir Oran (Debt-to-Income Ratio), Zamana Göre De÷iúen Dinamik KrediKayp Provizyonu (Time-Varying/Dynamic Loan-Loss Provisioning), Genel Dengeleyici
Sermaye Tamponu/Gereklili÷i (General Countercyclical Capital Buffer/Requirement), Kaldraç Oran (Leverage Ratio), Sistematik Olarak Önemli Finansal Kurumlara Yönelik Sermaye øçin Ek Ücretler (Capital Surcharges on SIFIs), ønterbank Risk Kstlar (Limits on
Interbank Exposures), Yo÷unlaúma Limitleri (Concentration Limits), Döviz Üzerinden
Borçlanmaya Yönelik Limitler (Limits on Foreign Currency Loans), Zorunlu Karúlk
Oranlar (Reserve Requirement Ratios), Finansal Kurumlara Yönelik Vergiler (Levy/Tax
on Financial Institutions), Rezerv Opsiyon Mekanizmas (Reserve Options Mechanism) ve
Faiz Koridoru (Interest Rate Corridor) (Lim vd., 2011: 8).
Bu çalúmada, finansal istikrarn sa÷lanmasna yönelik olarak merkez bankalarnn kullandklar makro ihtiyati araçlarn politika etkinlikleri analiz edilmektedir. Bu amaç do÷rultusunda çalúmada, 12 geliúmiú ve 29 geliúmekte olan toplam 41 ülkenin 2000-2013 yllar
arasndaki yllk verileri kullanlmútr. Ardndan, bu veriler aracl÷ ile ülkelerin Makro
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øhtiyati Endeksleri ile finansal istikrarlar arasndaki iliúki incelenmiútir. Bu amaçla öncelikle, ülkelerin finansal istikrarn temsilen her bir ülke için ayr bir Finansal østikrar Endeksi (FSI) oluúturulmuútur. Daha sonra, bu endeksler ile Makro øhtiyati Araç Endeksi
(MPI) arasndaki iliúki; bir dinamik panel veri analizi yöntemi olan ve literatürde bu tür
çalúmalarda uygun oldu÷u düúünülerek çokça kullanlan øki-aúamal Genelleútirilmiú Momentler Metodu (GMM)’dan faydalanlarak analiz edilmiútir.

2. FøNANSAL øSTøKRAR VE MAKRO øHTøYATø ARAÇLAR
Son yüzylda finansal piyasalar artan oranl büyürken, bu piyasalardaki dalgalanmalar reel
ekonomi üzerinde büyük etkilere neden olmuútur. Özellikle 1980’lerden önce, ekonomik
çevreler arasnda, bir ekonomide fiyat istikrar ya da parasal istikrar sa÷land÷nda, finansal
istikrarn da otomatik olarak sa÷lanaca÷ kanaati yaygn olarak paylaúlmaktayd. Fakat
1980’ler sonras artan finansal liberalizasyon ile birlikte, finansal istikrarn sa÷lanmas ve
buna yönelik tedbirlerin gereklili÷i, iktisadi çevrelerin gündeminde ilk srada yer almútr.
Bu durum sadece parasal istikrarn sa÷lanmasnn finansal istikrar için yeterli olmad÷n
ülkelere göstermiútir (Borio, 2005: 1). Dahas, bu piyasalarda meydana gelen geliúmelerin
etkisi sadece finansal piyasalarla snrl kalmad÷, birçok kanal üzerinden reel ekonomiyi
de olumsuz olarak etkilemekte oldu÷u görülmüútür.
Yaúanan geliúmeler bu krizlerin önlenmesinde kullanlabilecek uygun politika araçlar seçimi ve kullanm tartúmalarn da beraberinde getirmiútir. Geliúmelerle birlikte; finansal
kriz öncesinde, krizde ya da sonrasnda mevcut politika araçlar uygun bir úekilde kullanlsalar dâhi finansal sistemin istikrarn sa÷lamada yetersiz kaldklar görülmüútür. Örne÷in,
Asya ülkelerinde 1990’l yllarn sonlarna do÷ru gelen sermaye akmlar, Asya ekonomisini çok krlgan bir hale getirmiútir. Bu akmlar düzenlemeye ve içerdeki toplam talep úokunu dindirmeye yönelik bir politika faiz artrm; özellikle küreselleúen dünyada, ülkeye
sermaye akún arttrrken, finansal istikrar da olumsuz yönde etkileyecektir (Zhang vd.,
2016: 33). Bu noktada, finansal sistemin ekonomik konjonktüre aúr duyarll÷ndan ve
finansal sistemin unsurlarnn birbirleri ile iliúkilerinden ortaya çkan sistematik riskleri
azaltc politikalar, gerek devlet adamlar gerekse akademisyenlerin gündemine gelmiútir.
Özellikle; Kredi-De÷er Oran (Loan-to-Value), Borç-Gelir Oranlar (Debt-To-Income
Ratios), Kredi Büyümesi Tavanlar (Credit Growth Limits), Mevduat Munzam Karúlklar
(Reserve Requirement), Sermaye Gereklilikleri ve Pigouvian Vergiler ve di÷er bilanço kstlamalar, geliúmiú ülkelere benzer bir úekilde, geliúen piyasalarda da klasik politika araçlarna ek olarak skça kullanlan bir hale gelmiútir. Bu araçlar, finansal hizmetlerin tedarikini engelleyebilecek geniú çapl aksamalar snrlandrarak, ekonomi üzerinde bir bütün
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olarak etki etmesini azaltmay hedeflemektedir. Kapsam olarak bakld÷nda, bu araçlar
finansal sistemin tek tek unsurlar ya da aktörleri yerine bir bütün olarak finans sektörü ile
reel sektör arasndaki etkileúimleri dikkate alarak tamamn etkilemeyi hedeflemektedir.
Yine bu araçlar di÷er araçlardan farkl olarak belirli spesifik hedeflere yönelik olarak uygulanabilmekte ve bu úekilde sistematik risklerin oluúumunun engellenmesine olanak sa÷lamaktadr (IMF, 2011: 4).
BIS (2011)’e göre makro ihtiyati araçlar; reel ekonomide ciddi sonuçlar yaratabilecek temel
finansal hizmetlerin tedarikinde meydana gelebilecek bozulma oranlarn azaltarak, sistematik ya da sistem çapnda riskleri snrlayan politika araçlardr. Bahsi geçen, sistematik
riskler ise úu úekilde snrlandrlmaktadr.
•

Finansal dengesizliklerin oluúmasn azaltarak ve ekonomik konjonktürün daralma
dönemlerindeki hz ve keskin düúüúleri önleyecek savunma araçlar oluúturularak,

•

Sistemin bütün olarak iúlemesini tehlikeye atabilecek, bulaúma ve sçrama riskinin
kaynaklar olan sistemdeki kurumlarn birbirlerine ba÷mllklarn, ba÷lantlarn,
risk yo÷unlaúmalarn, yaygn riskleri belirleyerek ve bunlara karú önlem alarak.

Bunlardan ilki, finansal konjonktür dalgalanmalarndan ortaya çkan risklerin snrlandrlmasdr. Ekonomik dalgalanmalarda, özellikle belirli sektörlerde borçlanmalarda artúla
birlikte kredilerde aúr geniúlemeler yaúanmaktadr. Bu durum, baz finansal ve reel varlklarn fiyatlarnn úiúmesine neden olmaktadr. Bu úiúmenin ardndan, fiyatlarda ani düúüúler meydana gelebilmekte, borçlarn geri ödenmesi ile ilgili problem yaúanabilmekte ve
toplam talepte ani daralmalar görülebilmektedir. Makro ihtiyati araçlarn bu amaçlarla kullanlmasna konjonktür karút kullanm denmektedir (NBB, 2015: 209).
økincisi, yapsal risklerin snrlandrlmasyla ilgilidir. Burada amaç, az sayda, büyük ve
sistematik olarak önemli finansal kurumlarn finansal operasyonlar neticesinde meydana
gelebilecek aúr bulaúma riskinin snrlanmasdr. Bu amaç do÷rultusunda, bu kurumlara
yönelik ek sermaye gereklilikleri getirilmekte ve belirli bir sermayeyi tampon olarak tutmalar o kuruluúlardan istenmektedir (NBB, 2015: 209).
Bu politikalar geniú çapl olarak, hem geliúmiú hem de geliúmekte olan ülkelerde kullanlmasna karún; üzerinde çalúlmas açsndan hangilerinin, ne zaman ve nasl kullanld÷na
iliúkin bilgi oldukça snrldr (Zhang vd., 2014: 34).

3. MAKRO øHTøYATø ARAÇ SETLERø
Ülkeler sistematik risklerden do÷abilecek krizleri dikkate alarak, bu riskleri önlemeye yönelik olarak birçok araç kullanmaktadrlar. Aúa÷daki tabloda ülkeler tarafndan skça kul28
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lanlan makro ihtiyati araçlar görülmektedir. Bu araçlardan Kredi–De÷er Oran, Borç-Gelir
Oran, Döviz Üzerinden Borçlanmaya Yönelik Limit Araçlar kredilerle iliúki önlemler olarak; Net Döviz Açk Pozisyon Limiti, Döviz Kuru Uyumsuzluklar, Vade Uyumsuzluklar
ve Zorunluk Karúlklara iliúkin önlemler ise likiditeye iliúkin önlemler olarak snflandrlmaktadr. Bunlara ek olarak; kâr da÷tm kstlar, konjonktüre ve zamana ba÷l olarak de÷iúken sermaye gereklilikleri, dinamik provizyona iliúkin önlemler ise sermaye ile ilgili
önlemler olarak tasnif edilmektedir.
Tablo 1. Makro øhtiyati Araçlar ve Tanmlar
Makro øhtiyati Araç

Ksaltmas

Tanm

Kredi-De÷er Oran

LTV

Bu oran, konut kredisi almak isteyen hanehalklarna
peúinat snrlamalar getirerek, bu kesimin borçlanma
kapasitelerini etkilemektedir.

Borç-Gelir Oran

DIR

Zamana Göre De÷iúen
Borç Kayp Tedariki
Genel Dengeleyici
Sermaye Tamponu
Kaldraç Oran
Sistematik Olarak Önemli
Finansal KurumlaraSIFIs-Sermaye øçin Ek
Ücretler
Bankalararas
Risk
Kstlar
Yo÷unlaúma Kstlar
Döviz Üzerinden
Borçlanmaya Yönelik
Limitler
Mevduat Munzam
Karúlklar

TVDLP
CR

LVR

CSON

LIE
CL

Hanehalklarnn borçlanmasna limit koyarak, hanehalklarna gelirine nispetle borçlanma snr getirmektedir.
Bankalardan konjonktürün geniúledi÷i dönemlerde daha
fazla borç-kayp tedariki tutmasn istemektedir.
Bankalardan konjonktürün geniúledi÷i dönemlerde daha
fazla sermaye tutmasn istemektedir.
Varlklarnn yüzde kaçnn borçlarla finanse edildi÷ini
gösteren bu orana getirilen snrlamalar ile bankalarn
yüksek yabanc kaynaklara dayal iúlemleri azaltlmakta
ve risklere karú direnci arttrlmaktadr.
Sistematik olarak önemli finansal kurumlarn, di÷er
finansal kurumlardan daha fazla sermaye tutmasn
sa÷lamaktadr.
Bankaclk sektörü ve tek tek bankalar tarafndan tutulan
yükümlülüklerin payn snrlar.
Snrl sayda borçlu tarafndan tutulan varlklarn payn
snrlar.

LFCL

Döviz ile alnan borçlar snrlandrarak, kur riskine karú
finansal sistemi korur.

RZR

Kredi büyümesini kstlarken, döviz üzerinden kullanlan
kredi büyümesini de kstlar.

Kredi Büyümesi Limitleri

CG

Bu araç do÷rudan kredi büyümesini snrlandrmaktadr.

Finansal Kurumlara
Yönelik Vergiler

TX

Finansal sistemden alnan vergileri göstermektedir.

Kaynak: Cerutti vd. (2015: 20)
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Tabloda de÷inilen makro ihtiyati araçlara ek olarak, Rezerv Opsiyon Mekanizmas (ROM)
ve Faiz Koridoru uygulamalar da para politikas arac olarak kullanlmalarnn yan sra,
makro-ihtiyati araç olarak da ülkeler tarafndan yaygn olarak yararlanlmaktadr. Rezerv
Opsiyon Mekanizmas; bankalarn, merkez bankasnda tutmak zorunda olduklar zorunlu
karúlklarn, belirli bir ksmn ya da yüzdesini dolar, euro ya da altn cinsinden tutmalarna
olanak sa÷layan bir uygulamadr. Bu uygulama aracl÷ ile bankalar, likidite ihtiyaçlarn
karúlamak amacyla döviz varlklarn belirli oranda kullanabilme imkânna sahip
olmaktadr. Bu araç sayesinde, sermaye akmlarnn döviz kuru üzerinde yaratabilece÷i
oynaklk azaltlmakta ve faiz koridoru politikas uygulamasna ihtiyaç belirli ölçüde
azalmaktadr (TCMB, 2012: 2). Faiz koridoru, merkez bankasnn; piyasaya likidite
sa÷lamak, piyasa faizlerini etkilemek ya da fon fazlas olanlardan fonlar toplamak amacyla, gecelik borç alma ve borç verme faizlerini kullanmasdr (Alptekin vd., 2015: 48).
Kriz, ülkelerin ekonomik yaplarna ba÷l olarak farkl etkiler brakmútr. Krizin baúlangc
ile birlikte, ekonomileri ihracata dayal büyümeye ba÷l olan ülkelerin Dünya Gayri Safi
Yurtiçi Hasla (GSYH)’snda bir azalma sonucu ihracatlar ve buna ba÷l olarak cari
fazlalar azalmútr. øthalata ba÷l üretim yapsna sahip Türkiye gibi ülkelerde ise krizle
birlikte ithal mallarna talebin düúmesi ile birlikte cari açklar azalmútr.

4. YAZIN TARAMASI
Finansal istikrar ve makro ihtiyati politikalarla ilgili çalúmalar genel olarak IMF, Dünya
Bankas ve BIS gibi kuruluúlarn hazrlad÷ ön raporlar (Working Papers) úeklindedir.
Aúa÷da, hem makro ihtiyati politikalar hem de finansal istikrarla ilgili yaplmú çalúmalara
yer verilmektedir.
Schinasi (2004), finansal istikrar, çeúitli unsurlarndan yola çkarak tanmlamaya çalúmú,
finansal istikrarn sa÷lanmasnda sadece piyasa sisteminin yeterli olup olmayaca÷n ve
istikrarn sa÷lanmad÷ noktalarda hükümetin ya da otoritenin rolünün ne olmas gerekti÷ini
incelemiútir. Bu süreçte, yaplan çeúitli finansal istikrar tanmlarn inceleyerek, akademik
çevreler arasnda tamamyla benzer bir tanmn olmad÷ sonucuna ulaúmútr. Çalúmada
elde edilen bulgulardan biri de piyasada sistematik risk faktörünü içermeyen tanmlar üzerinden yola çkarak uygulanabilecek politikalarn ön yargl olaca÷ úeklindedir.
Borio (2005), 1980’lerden günümüze kadar finansal sistemde ve parasal rejimlerde meydana gelen de÷iúimlerin; kredi ve varlk fiyatlarndaki dalgalanmalar ekonomik dalgalanmalarn itici kayna÷ durumuna getirdi÷ini ve bu durumun mevcut ekonomik iklimi, finansal dengesizliklerin rastlantsal oluúumuna karú daha fazla krlgan duruma getirdi÷ini be30
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lirtmektedir. Özellikle bu dönemlerde; özel sektör bilançolarnn aúr geniúledi÷i, bu olgunun ekonomik zayflklarn ve dezenflasyonun habercisi oldu÷u, ayrca, parasal ve finansal
istikrarn ayn anda baúarlmasnn ihtiyati ve parasal otoritelerin yakn iú birli÷i çerçevesinde oluúturulacak yeni politika de÷iúimlerini gerektirdi÷i ifade edilmektedir. Bu yeni
yaklaúmlar, finansal sistemde ortaya çkabilecek dengesizlikleri önlemek için düzenleyici
ve denetleyici kurumlara imkân verebilecek makro ihtiyati oryantasyonun güçlendirilmesini
içermektedir.
Allen ve Wood (2005), finansal istikrar kavramn tanmlamaya çalúmúlar, finansal istikrarn sa÷lanmasna yönelik olarak ne tür politikalarn izlenebilece÷ini tartúmúlardr. Çalúmada yaplan de÷erlendirme sonucunda; finansal istikrarn korunmasnda, dikkatli olarak
dizayn edilmiú kanun ve mevzuatlarn olumlu etkilere sahip olabilece÷ini vurgularlarken;
özel úirketler üzerinde ihtiyati denetleyici otorite uygulamak için, kamu kuruluúlarnn
güçlendirilmesine úüphe ile baklmas gerekti÷ini öne sürmüúlerdir.
Borio ve Zhu (2012), finansal sistemin evrimini göz önüne alarak ekonomik dalgalanmalar
ve geçiú mekanizmalarn incelemiúlerdir. Para politikasnn risk-alma kanal olarak isimlendirilebilecek, iktisadi birimlerin risk alglar ve fiyatlama davranúlar arasndaki ba÷lantya dikkat çekmiúlerdir. De÷erlendirmeleri sonucunda, makro ihtiyati politikalarn, riskalma kanalnn önemini arttrabilece÷ini, yaygn makroekonomik paradigmalarn ve bu paradigmayla iliúkili modellerin risk alma kanaln açklamada yeterli olmad÷ sonucuna
ulaúmúlardr.
Gadanecz ve Jayaram (2008), finansal istikrarn tanmn, finansal istikrar raporlarnda
kullanlan kantitatif finansal istikrar ölçütlerini ve de÷iúkenlerden terkip edilmiú çeúitli
kompozit finansal istikrar endekslerini incelemiú ve karúlaútrmúlardr.
OECD (2008) çalúmasnda, kompozit göstergelerin oluúturulmasna yönelik teorik çerçeve,
endeks oluúturulmada kullanabilecek çoklu varyans analizi, verilerin normalleútirilmesi,
de÷iúken seçimleri ve endeks oluúturmada takip edilmesi gereken admlar incelenmektedir.
Boria ve Drehman (2009), finansal krizlerin çok sk oluúmamasna ba÷l olarak krizlerin
ölçümünde kullanlacak araçlarn yeteri kadar belirlenemedi÷ini, bu durumun ise finansal
krizler ele alnrken uygun analitik çerçevenin oluúturulmasnda sorun teúkil etti÷ini ileri
sürmüúlerdir. Mevcut araçlarn gerek finansal sistem ile ekonomi arasnda gerekse finansal
sistemin içinde iúleyen ve finansal krizlerin merkezi niteli÷inde olan geri bildirim sinyallerini tespit etmede zayf oldu÷unu ifade etmektedirler. Bu durum, politika yapclarn kararlarn yanlú olarak vermesine sebep olmaktadr. Yazarlar; bu eksikliklerin giderilmesi için
finansal düzenleme ve denetimin makro ihtiyati intibaknn güçlendirilmesi gerekti÷ini,
finansal sistemin dönemselli÷inin sistematik olarak ele alnmas gerekti÷ini, bu krizleri ele
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almada sa÷duyu ile iúleyen politikalar yerine otomatik stabilizatörlerin kullanlmasnn gereklili÷ini belirtmektedirler. Bu süreçte finansal istikrar güvence altna almada, kurumsal
anlaúmalarn önemli oldu÷unu ve bu anlaúmalarn yalnzca merkez bankalar ve finansal
sistemin denetleyicileriyle de÷il, ayn zamanda bu konularda uzmanlarn yerleútirilmesini
sa÷layacak di÷er çeúitli otoritelerle de yaplmas gerekti÷ini vurgulamaktadrlar.
Cherchye vd. (2011) çalúmalarnda, kesin olmayan verileri kullanarak kompozit göstergelerin kullanlmasn incelemiúlerdir. Bu amaçla, güçlü ülke ve zayf çevre ya da zayf ülke
ve güçlü çevre gibi senaryolar yardmyla, ülkelerin endekslerinde meydana gelen olumlu
yöndeki geliúmeleri ayrútrmaya çalúmúlardr. Böylece, bu iyileúmelerin çevre faktöründen mi kaynaklad÷n, yoksa ülkelerin kendi içlerindeki geliúmelere ba÷l olarak m gerçekleúti÷ini ele almúlardr.
Bardsen vd. (2006), finansal istikrarn tanm üzerinde durarak, finansal istikrar açsndan
çeúitli modellerin etkinli÷ini incelemiúlerdir. Çalúmada, finansal istikrar kavramnn de÷erlendirilmesinin birçok risk faktörünün dikkate alnmasn gerektirdi÷ini, bu nedenle bir
tek modelin bütün bu faktörleri dikkate almasnn beklenmedi÷ini ifade etmiúlerdir. Daha
çok finansal istikrarn de÷erlendirmesinde sistemin içinde ve dúnda geliúen ve ortaya çkan risk faktörlerinin de÷erlendirmesini dikkate alan bir model takmnn kullanlmas gerekti÷ini vurgulamúlardr.
Finansal sistem ve makro ihtiyati tedbirler konusunda yaplmú teorik çalúmalarn birço÷u
ulusal planda, TCMB çats altnda yürütülmektedir. Bu konuda, Bankaclk ve Finansal
Kuruluúlar Genel Müdürlü÷ü her yl düzenli olarak Mays ve Kasm aylarnda olmak üzere
iki rapor yaynlamaktadr. Merkez Bankasna ek olarak, 2001 krizinden sonra kurulan
BDDK’nn bu konuda raporlar bulunmaktadr.
Aúa÷da ilk olarak, finansal istikrar endeksi ile ilgili olan ve bu çalúma ile do÷rudan ba÷lantl oldu÷u düúünülen uygulamal çalúmalar, ardndan, makro ihtiyati araçlarla ilgili yaplmú çalúmalar mevcuttur. Tablo 2’de finansal istikrar endeksi ile ilgili çalúmalar yer
almaktadr. Çalúmalarn bir ksmnda finansal istikrar endeksi oluúturularak elde edilen
de÷erlerin yorumland÷, di÷er ksm çalúmalarda ise ekonometrik modeller kapsamnda
endeksin bir de÷iúken olarak kullanld÷ görülmektedir.
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Tablo 2. Finansal østikrar Endeksi øle ølgili Çalúmalar
Finansal østikrarla ølgili Çalúmalar
Yazar/
Yl

Dönem
Ülke

End (2006)

1998Q12004Q4
7 Ülke

/

Yön.

Ba÷ml
De÷iúkenler

Panel
Veri ve
Zaman
Serisi

Finansal østikrar
Endeksleri
6 De÷iúken

-

Endeks, 7 ülkedeki
finansal çevrimleri
yakalamaktadr.

Top. Fin. østikrar
End./
20 De÷iúken

GSYH
Döviz
Cinsinden
Krediler /GSYH
Faiz Oran
Bucharest
Hisse
Senedi Endeksi

Endeks 1998 ve
1999 Romanya
bankaclk krizini ve
2008 küresel
finansal krizini
göstermekte
baúarldr.

Top. Fin. østikrar
End./
61 De÷iúken

-

Albulescu
(2010)

1998-2007
Romanya

Zaman
Serisi

Aktaú
(2011)
(Doktora
Tezi)

2006M42010M9
Türkiye

Zaman
Serisi

Ba÷msz
De÷iúkenler /

Top. Fin.
østikrarszlk End./
10 De÷iúken

GSYH
Enflasyon
Faiz Oran
Bütçe Aç÷

2005Q42009Q1
Euro
Bölgesi

Panel
Veri ve
Zaman
Serisi
Taylor
Kural
Modeli

Faiz Oran

Top. Fin.
østikrarszlk End.
(19 De÷iúken)
Bankaclk
østikrarszlk End.
GSYH
Enflasyon

Ekinci
(2013)

01.08.2012
31.01.2013
Türkiye

Zaman
Serisi

Finansal østikrar
Endeksi/
5 De÷iúken

Sanar
(2014)
(Yüksek L.
Tezi)

2007M42013M8
Türkiye

Zaman
Serisi

Top. Fin. østikrar
End./
20 De÷iúken

-

Çakmak
(2013)

1989-2011
Türkiye

Zaman
Serisi

Finansal Krlganlk
Endeksi /
8 De÷iúken

-

1999Q12011Q1
Euro
Bölgesi

Panel
Veri ve
Zaman
Serisi

Albulescu
vd. (2013)

Albulescu
(2012)

-

Sonuçlar

Endeks, küresel
finansal krizi
yakalamaktadr.
Hükümet
müdahaleleri
finansal sistemin
sa÷laml÷ ve
güvenli÷i
bakmndan negatif
etkiler
oluúturmuútur.
Finansal
istikrarszlk
göstergelerini
dikkate alarak
uygulanan para
politikalar, para
politikas kuralnn
niteli÷ini
arttrmaktadr.
Stresi periyotlar
göstermekte
baúarldr.
Endeks
Türkiye’deki
finansal krizleri ve
geliúmeleri
yakalamaktadr.
Endeks 1994 ve
2001 ekonomik
krizleri için sinyal
verirken, 2008 krizi
için sinyal
vermemiútir.
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Finansal østikrarla ølgili Çalúmalar
Yazar/
Yl

Dönem
Ülke

Karanovic
vd. (2015)

19952011
9 Balkan
Ülkesi

/

Yön.
Panel
Veri ve
Zaman
Serisi/

Ba÷ml
De÷iúkenler
Top. Fin.
østikrarszlk End./
16 De÷iúken

Ba÷msz
De÷iúkenler /

Sonuçlar

-

Avrupa Birli÷ine
üye olan balkan
devletleri,
di÷erlerine göre
daha istikrarldr.

Kara vd.
(2015)

1987Ç12014Ç2
Türkiye

Zaman
Serisi

Finansal Koúullar
Endeksi/
15 De÷iúken

-

Endeks, kredi
büyümesi açsndan
önemli bir öncü
göstergedir. Üstelik,
net kredi kullanm
ile iliúkisi oldukça
istikrarl bir
görünüm
sergilemektedir.

Kaya ve
Klnç
(2016)

2012:08 –
2015:09
Türkiye

Zaman
Serisi

Finansal Sknt
Endeksi
/8 De÷iúken

-

Kriz dönemlerini
yanstmakta
baúarldr.

Çamlca ve
Güneú
(2016)

2002-2015
Türkiye

Zaman
Serisi

Finansal Stres
Endeksi
/5 De÷iúken

-

Büyükakn
ve Aydn
(2017)

1990-2017
Türkiye

Zaman
Serisi

Finansal Krlganlk
Endeksi / 7 De÷iúken

-

Kuznyetsov
a ve
Pogolerenko
(2018)

2009-2017
Ukrayna
Bankalar

Panel
Veri

Bankaclk Sistemi
Finansal østikrar
Endeksi./
64 De÷iúken

-

Küresel finansal
krizden ülkenin
finansal sistemi geç
etkilenmiútir.

Bülbül ve
Akgül
(2018)

1990:012017:02
Türkiye

Zaman
Serisi

Finansal Stres
Endeksi/
10 De÷iúken

-

Endeks 1991, 1994,
1998, 2000-2001 ve
2008 kriz
dönemlerini
yakalamada
baúarldr.

Finansal stres
olaylarn
yakalamakta
baúarldr.
Seçilen de÷iúkenleri
kriz sinyalini
yakalamada
baúarldr.

Makro ihtiyati politikalarn finansal sistem üzerindeki etkileri genellikle; kredi ve türleri,
kaldraç oranlar ve sermaye akmlar üzerindeki büyümeler üzerinden çalúlmútr. Bu
alanda yaplmú, çalúmayla do÷rudan iliúkili oldu÷u düúünülen çalúmalarn özetleri Tablo
3’de verilmektedir.
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Tablo 3. Makro øhtiyati Araçlarla ølgili Çalúmalar
Makro øhtiyati Araçlarla ølgili Çalúmalar
Yazar/
Yl

Lim vd.
(2011)

Cerutti
vd.
(2015)

Bruno
vd.
(2014)

Tovar
(2012)

Zhang
vd.
(2014)

Fendo÷lu
(2015)

Dönem /
Ülke

20002010
48 Ülke

20002013
119 Ülke

Ba÷ml
De÷iúkenler

Ba÷msz De÷iúkenler

Panel
Veri/
GMM

Kredi Büyümesi
Kaldraç
Büyümesi

Makro øhtiyati Araçlar
GSYH Büyümesi
Faiz Oran

Makro ihtiyati araçlar
kredi ve kaldraç
büyümesini
azaltmaktadr. Finansal
istikrara pozitif etki
yapmaktadr.

Panel
Veri/
GMM

Reel Kredi
Büyümesi
Hanehalklar Reel
Kredi Büyümesi
ùirketler Kredi
Büy.
Konut Fiyat
Büyümesi
Snr Ötesi Oran

Makro øhtiyati Araçlar
GSYH Büyümesi
Kriz Kukla De÷iúkeni
Politika Faiz Oran
Açklk Endeksi
Kiúibaú GSYH
Yurtiçi Kredi/GSYH
Kurumsal Kal. Ratingi

Geliúmekte olan
ülkelerde reel kredi
büyümesini azaltmakta
etkilidir.
Finansal istikrara pozitif
etki yapmaktadr.

Yöntem

1991Q12012Q1
48 Ülke

Panel
Veri/
Sabit
Etkiler

2003M12011M4
5 Ülke

Panel
Veri/
Dinamik
VAR
Modeli

Reel Kredi
Büyümesi

2000Q12013Q1
46 Ülke

Panel
Veri/
Dinamik
Sabit
Etkiler
Modeli

Reel Kredi
Büyümesi
Sermaye Akmlar
Reel Konut
Fiyatlar
Büyümesi

2004Q12013Q2
15 Ülke

Panel
Veri/
GMM

Bankaclk
Sektörüne Yönelik
Sermaye Akmlar

Reel Kredi
Büyümesi
Net Sermaye
Giriúi

Sonuçlar

Makro øhiyati Kukla
De÷.
Yabanc Bankalarn
Ofis Dú Varlklar
VIX (Korku) Endeksi
Reel Döviz Kuru
Para Stoku
Borçlar/ GSYH
Makro øhtiyati Kukla
De÷.
Politika Faiz Oran
Reel Ekonomik Aktivite
Düzeyi
Özel Sektöre Bankalar
Tarafndan Sa÷lanan
Krediler
Makro øhtiyati Araç
Endeksi
Reel GSYH Büyümesi
Nominal Efektif Döviz
Kuru
VIX (Korku) Endeksi
Makro øhtiyati Kukla
De÷.
Mali Borç
Reel Döviz Kuru
Faiz
Enflasyon
Küresel Kriz

2010’dan sonra Kore
ekonomisinin di÷er ülke
gruplarna kyasla dú
sermaye akmlarna
duyarll÷n
azaltmaktadr.
Finansal istikrara pozitif
etki yapmaktadr.
Makro ihtiyati
politikalar kredi
büyümesi hzn
yavaúlatmaktadr.
Finansal istikrara pozitif
etki yapmaktadr.
Makro øhtiyati araçlar
ilgili de÷iúkenlerin
artún
dizginlemektedir.
Finansal istikrara pozitif
etki yapmaktadr.

Reel kredi büyümesini
ve sermaye giriúlerini
azaltmaktadr. Finansal
istikrara pozitif etki
yapmaktadr.
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Makro øhtiyati Araçlarla ølgili Çalúmalar
Yazar/
Yl

Ero÷lu
ve Kara
(2017)

Yüceyl
maz vd.
(2017)

Eúsiz ve
Karabulu
t (2018)

Dönem /
Ülke

2010:012016:06
Türkiye

2005:12016:7
Türkiye

20002013
49 Ülke

Ba÷msz De÷iúkenler

Yöntem

Ba÷ml
De÷iúkenler

VAR
Modeli

Enflasyon Oran
Çekirdek
Enflasyon
Toplam Kredi
Hacmi
Dú Ticaret
Dengesi
Sermaye Har.
Denge.
Kapasite Kullanm
Or.

Borç Alma Faiz Or.
Borç Verme Faiz Or.
Faiz Koridoru
Politka

Makro ihtiyati araçlar
ksmen etkilidir.

EKK
GMM

Konut ve Taút
Finansman
Dúnda Kalan
Tüketici
Kredilerini

BDDK
Tarafndan Yaplan
Genel Karúlklar
Vade Snrlamas
Düzenlemelerini
Gösteren Kukla
De÷iúkenler
Sanayi Üretim Endeksi

Makro ihtiyati tüketici
kredi büyümesini
azaltmaktadr.

GMM

Yllk Reel Kredi
Büy.
Hanehalk Kredi
Büy.
Reel Sek. Kredi
Büy.

Makro øhtiyati Politika
Endeksi
GSYH’Büyüme Oran
Politika FaizOran
Kriz Kukla De÷iúkeni

Makro ihtiyati araçlar
kredi büyümesini
azaltmaktadr. Finansal
istikrar üzerinde pozitif
etkilidir.

Sonuçlar

Bu çalúmalara ek olarak Eúsiz (2017) çalúmasnda, finansal istikrar kavramn ve makro
ihtiyati politikalarn tarihi arka plann ele almú, ardndan bu politikalarn finansal istikrar
üzerindeki etkisini çeúitli ülke örnekleri üzerinden incelemiútir. Yine Çetin ve Bakrtaú
(2018) çalúmalarnda, makro ihtiyati politikalarn do÷uúunu ve ortaya çkú sürecini incelemiúler, ardndan bu araçlarn tasarlanmasnda belirleyici olan bir takm etkenlere de÷inerek bu araçlar tek tek ele almúlardr. Daha sonra çalúmada, bu politikalarla ilgili olarak
Türkiye uygulamalar ve politikalarn etkinli÷i tartúlmútr. Çalúmaya göre makro ihtiyati
araçlar finansal krlganlklar azaltmaktadr.
Literatürdeki çalúmalara bakld÷nda, genel finansal istikrar endeksinin oluúturulmasnn
ve makro ihtiyati araçlarn sistematik riskleri azaltmak suretiyle finansal istikrara pozitif
etkilerinin ayr ayr incelendi÷i görülmektedir. Bu çalúmada bu iki alan birleútirilerek,
makro ihtiyati araçlarn sadece belirli de÷iúkenler üzerinden de÷il, toplam finansal istikrar
endeksi üzerindeki etkisi incelenmektedir. Bu tür bir iliúkinin incelenmesine literatürde
rastlanmamú olmas nedeniyle, bu çalúmann bu anlamda ilgili alana katk yapmas bek36
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lenmektedir. Bu çalúmada genel finansal istikrar endeksini etkileyen faktörler incelenirken,
finansal istikrar endeksinin oluúturulmasnda; Albulescu (2010), Albulescu (2012),
Albulescu (2013), Morris (2010), Sanar (2014) ve Aktaú (2011) tarafndan kullanlan yöntem takip edilecek, yine iliúkinin incelenmesinde Albulescu (2010), Albulescu (2012) tarafndan kullanlan modeller baz alnacaktr. Ardndan, ilgili modellere, Cerutti vd. (2015)
tarafndan oluúturulan Makro øhtiyati Araç Kullanm Endeksi ba÷msz de÷iúken olarak
dâhil edilerek, makro ihtiyati araçlarn ülkelerin genel finansal istikrar endeksleri üzerindeki etkileri araútrlacaktr.

5. VERø SETLERø VE YÖNTEM
Çalúmada ikincil veriler kullanlacak olup, veriler; Uluslararas Ödemeler Bankas (Bank
for International Settlements - BIS)’nn Uluslararas Bankaclk østatistikleri Bölümü’nden,
Uluslararas Para Fonu (International Money Fund - IMF) tarafndan hazrlanan Dünya
Ekonomik Görünümün (World Economic Outlook - WEO)’den, yine ayn kuruluúun Uluslararas Finansal østatistikler (International Financial Statistics -IFS) veri tabanndan ve
Dünya Bankas’nn veri tabanndan (Worldbank Development Indicators) elde edilmiútir.
Çalúmann kapsamnda olan 12’si geliúmiú, 29’u geliúmekte olan 41 ülke, IMF’in tasnifi
göz önüne alnarak snflandrlmútr. Geliúmiú ülkeler; Avustralya, Kanada, Çek Cumhuriyeti, øzlanda, øsrail, Japonya, Letonya, Norveç, Singapur, øsveç, øsviçre ve Amerika Birleúik
Devletleri’dir. Geliúmekte olan ülkeler ise; Arnavutluk, Cezayir, Angola, Belarus, Brezilya,
Bulgaristan, ùili, Kolombiya, Kosta Rika, Hrvatistan, Dominik Cumhuriyeti, Ekvator, Macaristan, Hindistan, Endonezya, Ürdün, Kazakistan, Lübnan, Litvanya, Malezya, Meksika,
Filipinler, Polonya, Romanya, Rusya Federasyonu, Suudi Arabistan, Sri Lanka, Tayland ve
Türkiye’dir. Ülke seçiminde, ilgili ülkelerin Cerutti vd. (2015) tarafndan MPI endeksinin
oluúturulmuú olmas ve verilerinin ulaúlabilirli÷i belirleyici olmuútur.
MPI endeksindeki verilerin genel kayna÷; IMF personelleri Luis Jacome, Yitae Kim ve
Claudia Jadrijeveic tarafndan 2013-2014 yllar arasnda, 125 IMF üyesi ülkenin ve Bat
Afrika Ülkeleri Merkez Bankalarnn 17 Makro ihtiyati politika arac hakknda 100’den
fazla soruya cevap verdikleri “Küresel Makro øhtiyati Politika Araçlar” (GMPI) anketine
verilen cevaplardan oluúmaktadr. Cerutti vd. (2015) bu cevaplardan yola çkarak, daha
sonra 12 makro ihtiyati arac kullanmú, 120 ülke için Makro øhtiyati Endeksi oluúturmuútur. Bu endeksler yllk olarak oluúturulmuú olup, 2000-2013 yllarn kapsamaktadr. Dolaysyla, bu çalúmann döneminin temel belirleyicisi, bu endeksin kapsad÷ dönem olmaktadr.
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5.1. Finansal østikrar Endeksi ve Makro øhtiyati Endeks
Finansal istikrarn tanm gere÷i çok boyutlu bir ekonomik olgu olmas, bu istikrarn
temsilinde, tek tek belirli göstergeler yerine birçok bileúenden oluúan kompozit endekslerin
oluúturulmasnn gereklili÷ini ortaya çkarmútr. Böyle bir endeks finansal sistemin bir
bütün olarak nasl iúledi÷ini gösterirken, bu endeksin bir bileúeninde ortaya çkan
istikrarszlk di÷er bileúeninde meydana gelen olumlu de÷iúimler tarafndan dengelenebilecektir (End, 2006: 2). Genel olarak bu endeksler ile, finansal istikrar ortamnn
bilgisinin birçok yönüyle kuúatlmas hedeflenmekte ve finansal istikrar, bu endeksi
oluúturan de÷iúkenlerin hareketlerinin toplamnn hareketi olarak düúünülmektedir. Bugüne
kadar oluúturulmuú finansal istikrar endekslerinin birço÷u; finansal istikrar açsndan
finansal sistemin önemli bir parças olan bankaclk sektörüne yönelik olarak hazrlanmú
endekslerdir. Bu çalúma kapsamnda da bankaclk sektörü ile ilgili göstergelerin
yo÷unlukta oldu÷u bir finansal istikrar endeksi oluúturulmuútur.
Bu çalúmada, finansal istikrar endeksinin oluúturulmasnda Albulescu (2010), Albulescu
(2012), Albulescu (2013), Morris (2010), Sanar (2014) ve Aktaú (2011) tarafndan
kullanlan endeks oluúturma yöntemi izlenmektedir. Çalúmalarda istikrar endeksini
oluúturan de÷iúkenlerin her birine ayn a÷rlk verilmektedir. Bu amaçla, endeksi oluúturan
de÷iúkenlerin endekse katks teorik olarak belirlendikten sonra, endeksi oluúturan
de÷iúkenler 0 ila 10 de÷eri arasna getirilmektedir.
Çalúmada, finansal istikrar temsilen 14 de÷iúkenden oluúan bir finansal istikrar endeksi
oluúturulmaktadr. Bu endeksin oluúturulmasnda Tablo 4’de gösterilen de÷iúkenler
kullanlmaktadr.
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Tablo 4. Finansal østikrar Endeksinin Bileúenleri
Finansal østikrar Endeksini Oluúturan De÷iúkenler

K saltmalar

Endekse
Katk Yönü

Bankac l k Sektörü Göstergeleri ve Genel Makro Ekonomik Göstergeler
Banka Sermayesinin Aktiflerine Oran (%)

I1

+

Banka Yo÷unlaúmas (%)

I2

-

Banka Aktif Kârll÷ Oran (%, Vergi Sonras)

I3

+

Bankaclk Z-Skorlar

I4

+

Reel Kredi Büyümesi (%)

I5

-

Faiz Spreadi

I6

-

Enflasyon Oran (%)

I7

-

Likit Varlklarn Mevduatlara ve Ksa Vadeli Fonlara
Oran (%)

I8

+

Bütçe Nakit (Fazlas/Aç÷) / GSYH

I9

+

Kota Edilmiú Yurtiçi ùir. Hisse Senet. Toplam De÷eri /
GSYH

I10

+

Geniú Para Büyümesi (%)

I11

-

Sermaye Piyasas Oynakl÷

I12

-

Cari øúlemler Dengesi (Fazlas/Aç÷) / GSYH

I13

+

Reel Efektif Döviz Kuru De÷iúim Oran

I14

-

D ú Piyasalarla ølgili De÷iúkenler

Tablo 4’deki de÷iúkenler, endekse katk yönü dikkate alnarak aúa÷daki formül aracl÷ ile
normalleútirilmektedir:

c ülkesi için t periyodunda i göstergesinin de÷erini göstermektedir. Bu noktada
ve

srasyla, c ülkesinde incelenen zaman periyodunda ilgili de÷iúkenin finansal

istikrara katksnn en yüksek ve en düúük de÷erlerini göstermektedir (Albulescu vd., 2013:
291). Bu normalleútirme süreci sonucunda, örne÷in, enflasyon de÷iúkeninin yükselmesinin
finansal istikrar endeksine negatif katk yapmas beklendi÷inde, belirli bir i ülkesi için
enflasyon de÷iúkeninin en yüksek de÷eri 0, en düúük de÷eri ise 10 de÷eri olmaktadr. Di÷er
taraftan, endekse pozitif katk yapmas düúünülen, örne÷in, Banka Sermayesinin Aktiflerine
Oran (%) de÷iúkeninin belirli bir ülke için en yüksek de÷eri, normalleútirme süreci
sonucunda 10, en düúük de÷eri ise 0 olmaktadr3.
3

De÷iúkenlerin finansal istikrara katk yönüne iliúkin ayrntl teorik açklamalar hususunda Ylmaz (2017)
çalúmasna baklabilir.
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Normalleútirme iúleminin akabinde, her bir ülke için Finansal østikrar Endeksi (FøE) úu
formül yardmyla hesaplanmaktadr:

t periyodunda c ülkesinin finansal istikrar endeks de÷erini göstermektedir. Bu de÷er
ilgili periyotta bir ülkenin bütün normalleútirilmiú finansal gösterge de÷erleri toplamnn,
finansal göstergelerin toplam says olan 14’e bölünmesiyle elde edilmektedir. Baz ülkeler
için belirli yllarda verilerin mevcut bulunmad÷ durumda, Karanovic (2015) ve Petrovska
ve Mihajlovska (2013)’teki yöntem takip edilerek o de÷iúken göz ard edilmiú; örne÷in, bir
ülke için belirli bir ylda 14 yerine 13 de÷iúkenin verisi mevcut ise, o ülkenin ilgili yldaki
endeks de÷eri 13’e bölünerek hesaplanmútr. Bu tür bir yöntemin izlenmesi, endeksin
finansal istikrar temsilindeki keskinli÷ini ksmen azaltsa bile, büyük ölçüde ülkelerin
finansal istikrarlarnn gidiúat hakknda çok yakn tahminler vermekte ve özellikle çok
ülkeli çalúmalarda çok daha fazla de÷iúken ve ülkeden yararlanma imkân sunmaktadr..
Bu çalúmann sonunda ülkelerin finansal istikrar endeks grafiklerine EK-1’de yer
verilmiútir.
MPI endeksine gelindi÷inde, bu endeksteki verilerin genel kayna÷; IMF personelleri Luis
Jacome, Yitae Kim ve Claudia Jadrijeveic tarafndan 2013-2014 yllar arasnda, 125 IMF
üyesi ülkenin ve Bat Afrika Ülkeleri Merkez Bankalarnn 17 Makro ihtiyati politika arac
hakknda 100’den fazla soruya cevap verdikleri “Küresel Makro øhtiyati Politika Araçlar
(GMPI)” anketine verilen cevaplardan oluúmaktadr. Cerutti vd. (2015) daha sonra ileride
belirtilecek 12 makro ihtiyati arac seçerek 120 ülke için Makro øhtiyati Endeksi (MPI)
oluúturmuútur.
Bu endeks yllk olarak oluúturulmuú olup, 2000-2013 yllarn kapsamaktadr. Dolaysyla,
bu çalúmann döneminin temel belirleyicisi, bu endeksin kapsad÷ dönem olmaktadr. Ülkelerin bu tedbirleri kullandklar yllar 1 olarak düúünülmekte olup, bir ülkenin verili bir
yldaki endeks de÷eri, o ylda kullanlan makro ihtiyati araç saysnn toplam olmaktadr.
Dolaysyla, endeksin 12 makro ihtiyati arac kapsad÷ düúünüldü÷ünde, herhangi bir ülke
için makro ihtiyati endeks de÷erinin 0-12 arasnda de÷erler ald÷ görülmektedir.
Çalúmada kullanlan MPI endeksi; Borç-Gelir Oran ve Kredi De÷er Oran Tavanlar, Zamana Göre De÷iúen Borç Kayp Tedariki, Genel Dengeleyici Sermaye Tamponu, Kaldraç
Oran, Sistematik Olarak Önemli Finansal Kurumlar’a Sermaye øçin Ek Ücretler, Bankalar
aras Risk Kstlar, Yo÷unlaúma Kstlar, Döviz Üzerinden Borçlanmaya Yönelik Limitler,
Mevduat Munzam Karúlklar, Kredi Büyümesi Limitleri, Finansal Kurumlara Yönelik
40

Finans Politik & Ekonomik Yorumlar (648) Haziran 2019: 25-53

Vergiler ile Yabanc Para ve/veya Konjonktür Karút Zorunlu Rezervler ’den oluúmaktadr.
Bu endeks 0-12 arasnda de÷er almaktadr. Bu de÷iúkenin, ba÷ml de÷iúkenle iliúkisine
bakld÷nda ise, çalúmann kapsamnda verilen bilgiler ve literatürde yaplmú çalúmalar
ú÷nda, makro ihtiyati araçlarn sistemdeki riskleri azaltarak sistemi daha istikrarl bir hale
getirmesi beklenmektedir. Dolaysyla, makro ihtiyati araç endeksinin katsaysnn pozitif
ve anlaml olmas beklenmektedir.

5.2. Model
Çalúmada, genel olarak Albulescu (2010), Albulescu (2013) ve Lim vd. (2013) tarafndan
kullanlan model takip edilmiútir. Bu model úu úekilde formüle edilebilir:
(1)
her ülke için oluúturulmuú finansal istikrar endeks de÷erleridir.
1 nolu modelde
kriz oldu÷u yllarda 1, di÷er yllarda 0 de÷eri alan kriz kukla de÷iúkenini,
Makro øhtiyati Endeks de÷iúkenini,
ilgili ülkelerin faiz oranlarn ve
ülkelerin GSYH büyüme oranlarn göstermektedir.
FOR, ülkelerin politika faiz oranlarn temsil eden, merkez bankalar tarafndan, bankann
parasal duruúunu göstermek için kullanlan orandr. Merkez bankasnn politika faiz
orannn altnda yatan de÷iúkenler, ülkeden ülkeye farkllk göstermekle birlikte, baz
ülkeler øskonto Oranlarn (Discount Rate), bazlar ise Repo Oranlarn (Repurchase
Agreement Rate) dikkate almaktadrlar. Bu çalúmada, Makro-øhtiyati Araçlarn etkilerini
inceleyen Cerutti vd. (2015)’nin çalúmasn takiben Politika Faiz Oran, finansal istikrar
belirleyen önemli bir de÷iúken olarak modele alnmútr. Finansal istikrar endeksi ile ilgili
çalúmalara bakld÷nda da Politika Faiz Oran de÷iúkeninin, Albulescu (2012) gibi birçok
yazar tarafndan modele alnan bir de÷iúken oldu÷u görülmektedir. Bu de÷iúkene ait veriler
IMF’nin IFS veri tabanndan elde edilmiú, verisi mevcut olmayan ülkeler içinse srasyla,
Cerutti vd. (2015)’i takiben øskonto Oranlar ve Repo Oranlar kullanlmútr. Genel olarak
finansal krizlerin ortaya çkú, piyasada yüksek riskle birlikte ortaya çkan yüksek faiz
oranlarnn oldu÷u dönemlerde olmaktadr. Bu amaçla kriz dönemlerinde hükümetler
ekonomik büyümeyi uyarabilmek ve likidite problemlerini çözebilmek için, ksa dönemde
enflasyonist basklar göze alabilme pahasna faiz oranlarn düúürmeye çabalarlar. Düúük
faiz oranlar piyasay rahatlatmakta, krize ba÷l olarak daralan kredi hacmini arttrmakta ve
piyasann toparlanmasna imkân sa÷lamaktadr. Bu durum finansal istikrar olumlu bir
úekilde etkilemektedir. Bu nedenle, bu de÷iúkenin etkisi negatif olarak beklenmektedir
(Albulescu, 2012: 94).
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GSYH büyüme oranlar de÷iúkeni, ülkelerin GSYH’lerindeki büyümenin yüzdesi olarak
hesaplanmaktadr. Bu de÷iúkene iliúkin veriler Dünya Bankas veri tabanndan alnarak,
Albulescu (2012) ve Cerutti vd. (2015)’i takiben modele dâhil edilmiútir.
Ekonomik büyümenin teorik olarak finansal istikrar üzerindeki etkisine gelindi÷inde, bu
konuda literatürde iki tür görüú bulunmaktadr. Birincisi, ekonomik büyümenin finansal
istikrara pozitif etki yapt÷ görüúüdür. Bu konuda genel görüú; tarih boyunca birçok
finansal krizin reel ekonomik aktivitede daralmaya ba÷l olarak ortaya çkt÷n
göstermektedir (Albulescu, 2012: 94). Fakat, literatürde yaplmú baz çalúmalarda ise
ekonomik büyümenin sürdürülemeyecek biçimde artúnn, ekonomide ve finansal sistemde
aúr snmalara neden olarak riskleri arttrabilece÷i ve finansal istikrarszl÷a neden
olabilece÷i hususundadr. Örne÷in, GSYH’nin konjonktür yönlülü÷ünün yüksek oldu÷u
ülkelerde gerekli tedbirler alnmad÷ takdirde, büyümedeki artúa ba÷l olarak finansal
sistem, “hzlandrc” bir iúlev görerek aúr kredi geniúlemelerine ya da varlk fiyat
balonlarna neden olabilmektedir. Bu durum sonucunda balonlarn patlamas finansal
krizlerle sonuçlanabilmektedir. Örne÷in, Lim vd. (2011) ve Lim vd. (2013) gibi
çalúmalarda GSYH’nin kredi büyümesini arttrd÷n gözlemlemiúlerdir. Çünkü, ekonomik
büyüme pozitif bir ortam yaratabilmekte, bu durum bankalarn kaldraç oranlarnn ve
zorunlu karúlklarnn azalmasna neden olabilmektedir. Devamnda ise bankalar,
piyasadaki paylarn kaybetmemek için kredi standartlarn azaltma yoluna gidebilmekte ve
yüksek riskli kredilere yönelebilmektedirler. Bu durum aúr kredi geniúlemesine yol
açabilmekte, bu kredi geniúlemesi varlk-fiyat balonlarnn oluúmasna ve finansal krizlere
neden olabilmektedir (Caprio ve Hanohan, 2008: 7).
KRøZ de÷iúkeni; küresel ekonomik krizin en yo÷un olarak yaúand÷ 2008 ve 2009
yllarnda 1 de÷eri, di÷er yllar için 0 de÷eri alan kukla de÷iúkendir. Çalúmann 2008 kriz
dönemini kapsamas nedeniyle Cerutti vd. (2015) ve Fendo÷lu (2015)’nu takiben modele
dâhil edilmiútir. Krizin oldu÷u yllarn ekonomik daralma dönemleri oldu÷u
düúünüldü÷ünde, bu de÷iúkenin finansal istikrar üzerinde negatif etkisinin olmas
beklenmektedir.
Panel veri analizinde; basit en küçük kareler yönteminin sonucunda elde edilecek
tahmincilerin bütün birimler için ortalama olarak hesaplanmas, bu tahmincilerin sapmal
olmasna neden olabilir. Örne÷in, bir makro ihtiyati uygulamay hayata geçiren ülkeler, o
uygulamaya en çok ihtiyac olan ülkeler olabilir. Literatür’de içsellik olarak da tanmlanan
bu durum bir örnekle daha iyi açklanabilir. E÷er, bir ülkenin fiili borç-gelir oranlar çok
yüksekse, bu ülkede borç-gelir oranna limit uygulamas sonucunda elde edilecek basit en
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küçük kareler tahmincileri, yukar do÷ru sapmal olabilir. Bu sorun ise içsellik probleminin
ortadan kaldrlabilmesi için araç de÷iúkenlerin kullanlmasn gündeme getirmektedir.
Di÷er taraftan, enstrümanlarn etkinli÷i ile ilgili zaman serisi unsurlarn tamamyla
kapsamas istenilen bir dinamik panel kullanm baz zorluklar da beraberinde
getirmektedir. Sabit etkiler üzerinden hesaplanan bir dinamik basit en küçük kareler
tahmincisi, ba÷ml de÷iúkenin gecikmeli de÷erleri ve gözlenmemiú birim etkilerin pozitif
korelasyonu sebebiyle sapmal olacaktr. Bu çalúmada kullanlan ve Arellano ve Bond
(1991) tarafndan geliútirilen GMM tahmincisi bu zorluklarn üstesinden gelmektedir.
GMM yöntemi ile elde edilen tahminciler hem fark hem de düzey de÷erleri itibaryla içsel
de÷iúkenlerin gecikmeli de÷erleri ile hata terimleri arasndaki ortogonalli÷i sa÷lamaktadr.
Böylece, gecikmeli de÷iúkenler a÷rlklandrlmú enstrümanlar olarak kullanlmaktadr
(Lim vd., 2011: 57)
Bu yöntem birinci fark hata terimlerinin korelasyonlu olmas yannda, hem sabit varyans
hem de de÷iúen varsayansn oldu÷u durumlarda kullanlabilmektedir. Ayrca, birinci fark
modeli araç de÷iúken matrisi aracl÷ ile dönüútürülüp, dönüútürülen matris
Genelleútirilmiú En Küçük Kareler yöntemi ile tahmin edilebilmektedir (Akay, 2015: 95).
Dinamik bir yapya sahip, yalnzca ba÷ml de÷iúkenin gecikmeli de÷erinin ba÷msz
de÷iúken olarak yer ald÷ bir model úu úekilde yazlabilir:
(2)
i= 1,2,…N ve t=1,2…..T
Burada

IID (0,

) ve

IID(0,

)’dir. E÷er 2 numaral denklem en küçük

kareler yöntemiyle tahmin edilirse sapmal sonuçlar do÷masna neden olacaktr.
içsel de÷iúkeni ile birim etkiyi gösteren
korelasyonludur. Çünkü, birime göre de÷iúen
, hem
hem de
ile iliúkilidir. Bu nedenle, bu modelin sabit etkiler ya da rassal
etkiler ile tahmini ciddi problemlere yol açabilmektedir. Bu sorunun aúlabilmesi için
modelin birinci farklar alnmaktadr. Birinci farklar alndktan sonra Genelleútirilmiú
Moment (GMM) tahmincisi ise matrislerle (Tato÷lu, 2012: 80);
(3)
olarak gösterilebilir. Burada

varyans kovaryans matrisini göstermekte olup, fark

denkleminden elde edilen hata terimlerinden yola çkarak elde edilir. Burada Z, fark
denklemindeki geçerli araçlar içermektedir. Bu denklem yardmyla elde edilen GMM
tahmincilerinin özellikleri aúa÷daki gibidir (Akay, 2015: 95).
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9 Tahminciler küçük örneklerde sapmal d r.
9 E÷er hata terimlerinde otokorelasyon yoksa, bu tahminciler araç de÷iúkenler
tahmincilerine göre daha iyi sonuçlar vermektedir.
Yukar da aç klanan standart GMM modelinde, hata terimlerinin gruplar aras nda ve zaman
içinde sabit varyansl olduklar varsay lmaktad r (Bozkurt, 2007: 77). Bu varsay m n
geniúletilmesine yönelik olarak literatürde s kça iki aúamal GMM tahmincilerine
baúvurulmaktad r. øki aúamal tahmincinin temel denklemi úu úekilde formüle edilebilir:
(4)
Bu yöntem hata terimlerinin hem gruplar aras hem de zaman içinde de÷iúen varyansl
olmas na izin vermektedir. Tek aúamal GMM tahmincileri, tahmin edilen parametrelerden
ba÷ ms z a÷ rl k matrislerini kullan rken, iki aúamal GMM tahmincisi moment koúullar n
kovaryans matrisinin tutarl bir tahmini ile ölçer. Bu a÷ rl k matrisi, Windmeijer (2005)
modelindeki parametrelerin ilk tutarl tahmini kullan larak oluúturulmuútur (Bozkurt, 2007:
77). Dahas , iki aúamal GMM yönteminde standart hatalar sapmal olaca÷ için,
Windmeijer (2005) dirençli standart hatalar kullanmaktad r (Akay, 2015: 99).

6. ANALøZ SONUÇLARI VE BULGULAR
Teorik çerçevenin verilmesinin ard ndan, model iki aúamal GMM tahmincisi yard m yla
tahmin edilmiútir. Tablo 5’te Makro øhtiyati Endeks (MPI)’in Finansal østikrar Endeksi
(FøE) üzerindeki etkisine yönelik dinamik regresyon analizi sonuçlar yer almaktad r.

44

Finans Politik & Ekonomik Yorumlar (648) Haziran 2019: 25-53

Tablo 5. MPI ile GMM Analiz Sonuçlar
DEöøùKENLER

TÜM ÜLKELER

GELøùMEKTE
OLAN ÜLKELER

GELøùMøù
ÜLKELER

FøEt-1

0.3275***
(0.086)

0.2861**
(0.128)

0.1921
(0.248)

MPIt

0.2249**
(0.094)

0.2621*
(0.147)

0.1103
(0.424)

GSYHt

0.0282*
(0.016)

0.0234
(0.024)

0.0523*
(0.029)

FAøZ ORANIt

-0.0589**
(0.024)

-0.0387**
(0.017)

-0.1826**
(0.091)

KRøZt

-0.6196***
(0.118)

-0.4658***
(0.158)

-1.0112***
(0.382)

Gözlem Says
Birim Says
AR (1)
AR (2)
Wald Ki-Kare
Sargan Testi

490
41
-3,84***
-1.38
88***
40.06

347
29
-3.10***
-0.69
59.71***
28.64

143
12
-1.58
-1.46
47.36***
10.76

Parantez içerisindeki rakamlar Dirençli Standart Hatalardr.
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Spesifikasyon testlerine bakld÷nda, her üç model için de ilk fark hata terimleri arasnda
iliúkinin olmad÷n gösteren H0 hipotezi %10 anlam düzeyinde reddedilemez. Bu sonuç, üç
model için de ikinci dereceden otokolerasyonun var olmad÷n göstermektedir. Modelde
yer alan ba÷msz de÷iúkenlerin anlamll÷n gösteren Wald østatisti÷inin olaslk de÷eri üç
model için de %1’in altndadr. Bu olaslk de÷eri, modelde kullanlan ba÷msz
de÷iúkenlerin bir bütün olarak anlaml olduklarn göstermektedir. Son olarak, bütün
modellerde araç de÷iúkenler için aúr tanmlama kstlarnn geçerli oldu÷unu gösteren
Sargan Test istatistiklerinin olaslk de÷erleri %10’dan yüksektir. Bu durum modelde
kullanlan araç de÷iúkenlerin gruplar halinde dúsal oldu÷unu ve geçerli oldu÷unu
göstermektedir. Modelde kullanlan araç de÷iúkenler ise daha önce yöntem ksmnda da
de÷inildi÷i gibi, ba÷ml de÷iúkenin bir dönem gecikmeli fark ve di÷er ba÷msz
de÷iúkenlerin farklardr.
Tablo 5’teki tahmin sonuçlarnda, tüm ülkelerde ve geliúmekte olan ülkelerde MPI’nn
katsaylarnn teorik beklentilere uygun olarak pozitif ve anlaml oldu÷u görülmektedir. Bu
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sonuçlara göre, tüm ülkelerde MPI’nn katsays %5 önem düzeyinde istatistiksel olarak
anlamldr. Bu de÷iúkende meydana gelecek 1 puanlk artú FøE’yi 0.2249 puan
arttrmaktadr. Geliúmekte olan ülkeler için MPI, %10 önem düzeyinde istatistiksel olarak
anlamldr ve 0.2621 olarak tahmin edilmiútir. Bu sonuç, geliúmekte olan ülkelerde
MPI’daki 1 puanlk artún FøE’yi 0.2621 puan arttraca÷n göstermektedir. Geliúmiú
ülkelere gelindi÷inde ise, MPI’nn FøE üzerindeki etkisi pozitif olmasna ra÷men anlaml
çkmamútr. Bu sonuç, MPI’nn kredi büyümesi üzerindeki etkisini ölçen Cerutti vd.
(2015)’de elde edilen sonuçlar ile benzerdir. Bu durumun sebebinin geliúmiú ülkelerde bu
politikalara çok daha az baúvurulmas oldu÷u düúünülebilir.
GSYH’nin katsaylarnn yönü ve anlamll÷ incelendi÷inde, tüm ülkeler ve geliúmiú ülke
gruplarnda elde edilen sonuçlarn teorik beklentilere uygun olarak pozitif ve anlaml
oldu÷u görülmektedir. Tüm ülkelerde, GSYH’nin katsays %10 önem düzeyinde
istatistiksel olarak anlamldr. Elde edilen katsay GSYH’de meydana gelen %1’lik
büyümenin FøE’yi 0.0282 puan arttrd÷n göstermektedir. Yine ayn anlam düzeyinde,
geliúmiú ülkelerde GSYH büyümesindeki %1’lik artú FøE’yi 0.05 puan arttrmaktadr. Bu
sonuç, Albulescu (2010) ve Albulescu (2013) çalúmalarnda ulaúlan analiz sonuçlarna
paraleldir. Geliúmekte olan ülkelere gelindi÷inde, bu katsay pozitif olmasna ra÷men
anlaml çkmamútr. Bunun sebebi olarak bu ülke grubunda GSYH büyümesinin, finansal
istikrar endeksi içinde yer alan ve endekse negatif katk yapan baz de÷iúkenleri arttrd÷
ileri sürülebilir. Örne÷in, Türkiye gibi birçok geliúmekte olan ülkede, GSYH’nin büyüme
dönemlerinde, ithalat artúna ba÷l olarak cari açk artabilmekte, yine bu dönemde oluúan
olumlu hava kredilerin ve risklerin artmasna neden olabilmektedir. Bu sonuçlar, Cerutti vd.
(2015)’de elde edilen sonuçlara pararellik arz etmektedir.
Faiz oranlarnn katsays üç ülke grubunda da %5 önem düzeyinde istatistiksel olarak
anlamldr. Bu de÷iúkenin FøE’yi negatif yönde etkiledi÷i görülmektedir. Tüm ülkelerde
faiz oranlarnda bir baz puan artú FøE’yi 0.0589 puan azaltmaktadr. Bu azalú geliúmekte
olan ülke grubunda 0.0387 olarak gerçekleúmektedir. Geliúmiú ülkelerde ise bu azalú
0.1826 puan olarak ortaya çkmaktadr. Geliúmiú ülkelerde faiz oranlarnda artún finansal
istikrara etkisinin di÷er ülkelere kyasla yüksek oluúunun, bu ülkelerin finansal sisteminin
iúlem hacminin büyüklü÷üne ve kompleksli÷ine ba÷l olarak oluúan faiz oranlarndaki
duyarllklarla ilgili oldu÷u söylenebilir. Benzer sonuçlara, faiz oranlarnn finansal istikrar
üzerindeki etkisi ba÷lamnda Albulescu (2010) ve Albulescu (2013) çalúmalarnda da
ulaúlmútr. Bu çalúmalarda faiz oranlarnn finansal istikrar endeksi üzerindeki etkisi
negatif ve anlaml bulunmuútur.
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Kriz de÷iúkeninin genel olarak üç ülke grubunda da finansal sistem üzerinde negatif etkiye
sahip oldu÷u görülmektedir. Bütün ülke gruplarnda bu katsay %1 önem düzeyinde
istatistiksel olarak anlamldr. Tüm ülke grubunda krizin oldu÷u yllarda finansal istikrar
endeksi ortalama 0.6196 azalmaktadr. Yine kriz kukla de÷iúkeninin katsays geliúmekte
olan ülke grubunda -0.4658’dir. Kriz de÷iúkeninin katsaysnn geliúmiú ülkelerde di÷er
ülke gruplarna kyasla daha yüksek olmas, krizin öncelikle bu ülkelerin finansal sistemleri
üzerinde etkili olmas ve bu ülkelerin makro ihtiyati tebdirlere daha az baúvurmalar ile
açklanabilir.

7. SONUÇ VE DEöERLENDøRME
Finansal krizlerin reel ekonomiler üzerindeki etkileri, ülkeleri ve politika yapclarn sistemde meydana gelebilecek aksaklklar önlemeye yönelik tedbirler geliútirmeye yöneltmiútir. Bu süreçte merkez bankalarnn sadece fiyat istikrarn amaçlamasnn sistemde ortaya çkabilecek sistematik riskleri azaltmakta yetersiz kald÷ anlaúlmú; ülkeleri, finansal
sektördeki kural dú uygulamalar ve sistemin denetimsiz yapsn düzenlemeye yönelik bir
takm tedbirler almaya itmiútir. Klasik para ve maliye politikas araçlarndan farkl olan bu
önlemler ekonomiye müdahale boyutunda daha yumuúak ve proaktif bir nitelik arz etmektedirler.
Bu çalúmada, finansal istikrarn sa÷lanmasna yönelik olarak merkez bankalarnn kullandklar makro ihtiyati araçlarn politika etkinlikleri analiz edilmektedir. Bu amaca uygun
olarak çalúmada, 12 geliúmiú, 29 geliúmekte olan toplam 41 ülkenin 2000-2013 dönemini
kapsayan yllk veriler kullanlmú, ülkelerin makro ihtiyati endeks ile finansal istikrar endeksleri arasndaki iliúki incelenmiútir. Bu süreçte, ülkelerin finansal istikrarn temsil etmesi amacyla her bir ülke için finansal istikrar endeksi oluúturulmuútur. Akabinde, makro
ihtiyati araçlarn bu endeks üzerindeki etkileri araútrlmútr. Bu amaç do÷rultusunda bir
dinamik panel veri analizi yöntemi olan ve literatürde bu tür çalúmalarda uygun oldu÷u
düúünülerek çokça kullanlan Genelleútirilmiú Momentler Metodu (GMM)’nun iki aúamal
tahmincisinden faydalanlmútr.
Modelde, tüm ülke gruplarnda bu endeksin katsaylarnn teorik beklentilere uygun olarak
pozitif oldu÷u görülmüútür. østatistiksel olarak anlamllklara bakld÷nda, bu katsaylar
sadece tüm ülkeler ve geliúmekte olan ülke gruplar için anlamldr. Bu sonuç, MPI’nn
kredi büyümesi üzerindeki etkisini ölçen Cerutti vd. (2015)’de elde edilen sonuçlar ile benzerdir. GSYH’nin katsaylarnn yönü ve anlamll÷ incelendi÷inde, tüm ülkeler ve geliúmiú olan ülke gruplarnda elde edilen sonuçlarn teorik beklentilere uygun olarak pozitif ve
anlaml oldu÷u görülmektedir. Bu sonuç, Albulescu (2010) ve Albulescu (2013) çalúmala47
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rnda ulaúlan analiz sonuçlarna paraleldir. Faiz oranlar için, üç ülke grubunda da katsaynn istatistiksel olarak anlaml ve negatif oldu÷u görülmüútür. Son olarak, kriz de÷iúkeninin genel olarak üç ülke grubunda da finansal sistem üzerinde negatif etkiye sahip oldu÷u
sonucuna ulaúlmútr.
Modelin genel anlamll÷ incelendi÷inde, GMM yöntemine uygun olarak ikinci dereceden
otokorelasyonun var olmad÷ tespit edilmiú ve Wald istatisti÷inden yola çkarak modelin
bir bütün olarak anlaml oldu÷u görülmüútür. Bununla beraber, modelin Sargan test istatistikleri, kullanlan araç de÷iúkenlerin içsellik problemini ortadan kaldrd÷n göstermektedir. Bu durum, iktisadi olarak kullanlan araç de÷iúkenlerin para politikalarnn etkinli÷ini
arttrd÷ anlamna gelmekte ve bu araçlarn etkin bir para politikas arac olarak kullanlabilece÷ine iúaret etmektedir.
Elde edilen sonuçlara göre, politikalarn tüm ülkeler ve geliúmekte olan ülke gruplarnda
genel olarak finansal istikrar pozitif yönde etkiledi÷ini göstermektedir. Bu sonuçlar, makro
ihtiyati araçlarn finansal sistemde oluúabilecek riskleri azaltmakta etkin oldu÷unu göstermektedir. Ulaúlan bu sonuçlar, makro ihtiyati araçlarn; Lim vd. (2011)’nin kredi ve kaldraç büyümesi; Cerutti vd. (2015)’nin reel kredi büyümesi ve onun alt kalemleri; Bruno ve
Shin (2014)’in bankaclk sektörüne yönelik sermaye akmlar; Tovar (2012)’nin reel kredi
büyümesi; Zhang ve Zoli (2014)’nin reel kredi büyümesi, sermaye akmlar, reel konut fiyatlar ve son olarak Fendo÷lu (2015)’nun reel kredi büyümesi ve net sermaye giriúleri üzerindeki etkilerini inceledikleri çalúmalarla büyük ölçüde paralellik arz etti÷i söylenebilir.
Analiz edilen modelde, kriz de÷iúkeninin katsays geliúmiú ülkelerde yüksek çkmútr.
Bunun temel nedeni olarak; geliúmiú ülkelerdeki finansal sistemin geliúmekte olan ülkelere
kyasla daha derin ve karmaúk bir yapya sahip olmas, finansal sistemlerindeki kurumlar
arasnda karúlkl ba÷mllklarn yüksek olmas ve böylece bir finansal krizin domino etkisi yaparak bütün sistemi olumsuz etkilemesi oldu÷u ileri sürülebilir. Ayrca, geliúmekte
olan ülkelerde bu katsaynn düúüklü÷ü; 2001 krizi sonras bankaclk sistemine yönelik
denetim ve düzenlemeleri sklaútran ve sermaye yeterlilik rasyolarn arttran Türkiye de
dâhil olmak üzere, di÷er geliúmekte olan ülkelerin 1997-1998 Do÷u Asya ve Rusya krizinden sonra finansal sistemlerine yönelik uyguladklar kurumsal düzenlemelerin, 2008’deki
küresel finansal krize karú finansal sistemlerinin direnci arttrmasyla açklanabilir. Son
olarak, yine bu katsaynn makro ihtiyati tedbirleri yo÷un olarak kullanan geliúmekte olan
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ülkelerde düúük çkmas, makro ihtiyati tedbirlerin finansal krizleri önleme ve bu krizlerin
etkilerini azaltmaktaki baúars olarak yorumlanabilir. Bu nedenle, bu politikalarn, özellikle
finansal iúlemlerin ve finansal kurumlar arasndaki ba÷lantlarn devasa boyutlara ulaút÷
geliúmiú ülkelerde daha yo÷un olarak kullanlmasnn küresel anlamda refahn artúna katk
sa÷layaca÷ düúünülmektedir.
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EK 1: Finansal østikrar Endekslerinin Grafikleri
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