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GİRİŞ

İnsanlar topluluk olarak yaşamaya başladıklarından itibaren çeşitli nedenlerle ve
en çok da bireysel ve toplumsal maişetlerini sağlamak üzere insanlık tarihi boyunca
kesintisiz bir savaşlar zinciri içinde oldular. Bölgesel çatışmaları dikkate almazsak son
büyük muharebelerin yaşandığı ikinci dünya savaşından sonra büyük savaşlar
konvansiyonel savaşlar gibi fiziki savaşlar yerine değişikliklere uğrayarak, savaş
araçları çeşitlenmiş ve daha çok da ekonomik enstrümanlar üzerinden, sonuçları daha
etkili ve daha derin yaralar bırakan ama kan akıtmayan savaşlara dönmüştür.
Küresel Kriz sonrasında, Brezilya Maliye Bakanı Guido Mantega tarafından
ortaya atılan ‘’Kur Savaşları’’ oldukça ilgi uyandırmaktadır. İlk bakışta kur ve savaş
nasıl yan yana gelebilir diyenler olabilir. Ekonomistlerin konu ile detaylı bilgiler
vermesi üzerine; hayretle görülmektedir ki; meydanlar yerini piyasalara, askerler
yerlerini takım elbiseli ekonomistlere bırakmışlar, silah ve mermiler ise kur politikaları
olmuştur. Bu savaşın amacı; topraklar işgal edip yedi düvel dört iklimde bayrak
dalgalandırıp, hükümranlık sürmek değil, günlük hayatın algılanmasından başlayarak
bireysel ve toplumsal ilişkileri tümü ile etkileyip değiştirerek, konumunu uluslar arası
toplumda güçlendirmek ve hatta mümkün kılabiliyorsa dünyanın tek hakimi olabilecek
kadar ileriye gidilebilmektir.
Klasik iktisadi yorumda bir ülkenin daha zengin olabilmesi için diğer bir ülkenin
kaynaklarının, zengin olmaya başlayan ülkeye akması gerektiği kabul edilir. Para ve kur
savaşları ile rekabet farklı boyutlara taşınmış, mal piyasalarının adını bile anmadan
finansal piyasal üzerinden arzu edilen sonuçların doğurulabilmesi imlaları ortaya çıkmış
ve yine klasik manada mal piyasaları üzerinden gerçekleştirilen rekabet şekil
değiştirerek temelinden haksız bir rekabet piyasası ortaya çıkmıştır.
Toplumlar arası ilişkilerede ticaret ve paranın her zaman ön planda olması, ana
ticaret yolları, dolayısı ile ana para akım yolları üzerinde bulunan ülkeler
medeniyetlerin zuhur ettiği ana hareket merkezleri olurken, ticaret ve özellikle de para,
küreselleşen dünyada finansal piyasaların önemini diğer piyasalara göre daha fazla
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artırmakta ve üretilen mal ve hizmetlerin finansal enstrümanlara konu edilebilmesiyle
finansal piyasaların etkileri de bir kadar küresel olmaktadır.
Merkatilizm ile bir yandan kıymetli madenlerin biriktirilmesi gerçek zenginlik
nedeni olarak kabul edilirken, bu anlayış; iktisadi faaliyetlerde bu madenlerin;birey
hesaplarına, firmaya ve ülkeye kolay girsin, zor çıksın diye özetlenebilecek bir davranış
olarak tezhür etmişti. İnsanlığın başkları için üretim yapmaya başladığı döenmden beri
geçirdiği iktisadi süreçlerde gelinen son nokta ülkelerden bağımsız olarak bir
ekonominin tüm dünya tarafından gösterge ekonomi olaak kabul edilmesi olmuştur. Bu
ekonomiye sahip ülkelerde merkantilizmin en önemli düşünsel temeli tümü ile tersine
çevrilerek gösterge ekonomiye sahip olan ülkeler için para; mümkünse tümüyle ülke
dışına çıksın anlayışına dönüşmüştür.
İşte gösterge ekonomiler ve bu ekonomilerin sahip olduğu paranın satın alma
gücünün bir mal, emtia, kıymetli maden veya bir teknik gelişme ile desteklenmeksizin
oluşturulabilmesi, savaşı bir başka meydana çekmiştir. İşte biz bu yeni savaş
meydanlarına finansal piyasalar üzerinden savaş ve yapılan savaşa da “Kur Savaşları”
diyoruz.
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1.PARANIN ORTAYA ÇIKIŞI
Para, bir değişim ve değer saklama aracı olarak bulunmasından itibaren, birçok
evreden geçerek ve her evresinde, bulunduğu döneme siyasi ve ekonomik bir güç
katarak günümüze gelmiştir. Paranın ekonomik hayattaki önemini göz önüne
alındığında ortaya çıkışı ekonomik nedenlere bağlanabilir. Ancak yapılan araştırmalarda
ekonomik mübadeleyi kolaylaştırmak üzere keşfedildiği düşünülen paranın ilk
kullanımı mübadeleden ziyade, gömüleme amaçlı olduğu tespit edilmiştir. İlk olarak
inandıkları uğruna mallarını feda edip, hediye etme amaçlı kullanılmış, zamanla
ticaretin gelişmesiyle para, ticarette kullanılma özelliğine sahip olmuş ve mübadele
aracı olarak kullanılmaya başlamıştır.1
Para; mal ve hizmetler değiş-tokuşuna aracılık hizmeti veren, mal ve
hizmetlerin değerinin tespitinde değer ölçüsü olarak kullanılan, bir tasarruf aracı olarak
kullanılan her şeydir.2 Daha günlük tabirle, günlük yaşamda insanların genellikle kabul
ettikleri ‘’mübadele aracı’’ olarak ifade edilmektedir.

2.PARANIN EVRİMİ
İnsanların hiç para kullanmadıkları dönem, aynî mübadele ya da trampa
ekonomisi dönemi olarak nitelendirilebilir. Böyle bir dönemde , iş bölümü veya ihtiyaç
fazlası üretimin varlığı ön koşuluna dayanan ticaret vardır, ancak mallar, mallarla
değiştirilmektedir.
İş bölümü geliştirilip ürün ihtiyaç yelpazesi genişledikçe aynî mübadele
sistemi yetersiz kalmış, değişim ve kullanım değerini saptama, malları saklama, taşıma,
vadeli ödeme yapma gibi uygulama zorlukları trampa ekonomisinin sınırlayıcı niteliğini
aşmak üzere ‘’para’’ kullanımını ortaya çıkarmıştır. En çok değer verilen mallarla
başlayan paranın serüveni, değerli madenler, banknot, çek-senet ve günümüzdeki kağıt
para ile devam etmektedir.

1
2

Merih Paya, Para Teorisi ve Para Politikası, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2007, s.18.
Mahfi Eğilmez-Ercan kumcu, Ekonomi Politikası, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2008, s.179.

7

3. PARA SİSTEMLERİ
Paranın ve dünya ticaretinin gelişmesiyle para sistemleri ortaya çıkıp eski
çağlardan beri alışverişlerin gerçekleşmesi için çeşitli mal ve araçlar kullanılırken,
düzenli olarak uygulanan ilk para sistemi, altın standardıdır.

3.1.Altın Standardı Sistemi
1870’li yıllarda ilk olarak İngiltere’de uygulanmaya başlanan Altın Standardı
Sistemi(ASS), 1914’ de Birinci Dünya Savaşı’ nın başlamasıyla önemini yitirmiştir.
ASS’ nin temel özellikleri, her ülkenin parasının değerini belirli ağırlıkta saf altın
cinsinden tanımlaması, altının alım, satım, ihraç ve ithalini serbest bırakılmasıydı.3
Piyasada altın sikkelerin yanısıra banknotlarda kullanılmaktaydı, ancak bu banknotlar
elinde tutanların istediği zaman hükümetler tarafından altına dönüştürülebilmekteydi.
Bu dönemde ekonomilerin birbirine bağımlı olmaları, ASS’ nin evrensel bir sistem
olmasından kaynaklanmaktaydı ve bütün ülkelerin paraları kapsadıkları altın miktarına
göre otomatik biçimde birbirine bağlanmış durumdaydı. Bunun için o dönemde
bugünküne benzer döviz piyasalarına gerek yoktu. Birinci Dünya Savaşı sırasında altını
koruma güçlüğü olmasından dolayı paraların altına dönüştürülmesine son verilirken,
savaş sonrasında tekrar ASS’ ye geçmek istense de başarılı olunamamıştır. 1929 Dünya
Buhranı’ nın ortaya çıkışı ASS’ nin çöküşünü hızlandırmış ve 1933’ lere gelindiğinde
ASS tümüyle yıkılmıştır.

3.2. İki Dünya Savaşı Arasındaki Dönem(1918-1939)
I.Dünya Savaşı ile II.Dünya Savaşı arasında herhangi bir sistem yoktur. Fakat
devletler kendi çıkarları doğrultusunda kendi aralarında ikili anlaşmalar yaparak ödeme
seçenekleri sunmuşlardır. Böylece her ülke kendi çıkarları doğrultusunda karar
almasıyla, dünya ticaretinde ve mali akımlarda büyük düşüşler yaşanmıştır. Daha
sonraları öncülüğünü İngiltere’ nin yapmış olduğu bir grup ülke paralarını sterline
bağlamıştır. Öncülüğünü Fransa’ nın yapmış olduğu bir grup paralarını tekrardan altına

3

Halil Seyidoğlu, Uluslararası Finans, Güzem Can Yayınları, İstanbul, 2003, s.9.
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bağlamışlardır. Bir grup ülke de paralarını ABD Dolarına bağlayarak dolar bloğunu
oluşturmuşlardır ve böylece ‘’dolar sahası’’ oluşmuştur. Almanya’ nın öncülüğünü
yapmış olduğu bir grup ülke ise, kambiyo denetimi uygulayarak paralarının
konvertibilitesini kaldırmıştır.
II.Dünya Savaşı’ ndan önce ülkeler arasında işbirliği örneklerine az
rastlanırken, savaş sonrasında işbirlikleri artmaya başlamıştır. Bu iki savaş arasında
ülkeler, mali akımları düzeltecek, uluslararası ticareti serbestleştirecek bir sisteme
ihtiyaç duymuşlardır ve bu durum Bretton Woods Sistemi ‘ne zemin hazırlamıştır.
3.3. Bretton Woods Sistemi
1944 yılında 44 ülkenin katılımıyla birlikte Bretton Woods konferansı
düzenlenmiştir. Bu konferansta 1946 yılından itibaren ayarlanabilir sabit kur sisteminin
uygulanması kararının yanında, IMF ve Dünya Bankası’ nın kurulmasına da karar
verilmiştir.4 Bu konferansta daha çok ABD’ nin görüşleri doğrultusunda kurulan yeni
para sistemi, Amerikan Dolarına ve onun aracılığıyla altına bağlı bir sistemdir.
Konferansta kurulma kararı alınan IMF, uluslararası mali ilişkileri düzenlemek için,
Dünya Bankası ise, önceleri savaşta yıkılan Avrupa ekonomilerinin onarımı, daha sonra
da az gelişmiş ülkelerin kalkınması amacıyla mali yardım sağlamak amacıyla
kurulmuştur. IMF’ ye üye olan her ülke ulusal parasını sabit bir kurdan Amerikan
Dolarına bağlamıştır. Amerikan Doları ise başka bir ülkenin parasına değil 1 ons saf
altına bağlanmıştır.(1 ons saf altın=35 ABD $). Bretton Woods Sistemi ABD’ yi bir
bakıma dünyanın merkez bankası yapmıştır.
Savaş sonrası dünya ülkeleri büyük bir bocalama içerisindeyken ABD’nin
savaştan büyüyerek çıkması Bretton Woods konferansında dikkatlerin Amerikaya
yöneltilmesine neden olmuş, ulusal paraların sabit bir kur karşılığında Amerikan
Dolarına bağlanması sonucu ülkeler merkez bankaları dış rezervlerini dolar olarak
tutmaya başlamış, böylece dolar aynı zamanda bir ‘’rezerv para’’ statüsüne sahip
olmuştur. Aslında bu durum, ülkelerin rezerv para olarak Dolar tutması Amerikanın dış
ödemeler bilançosunda açık vermesi ile mümkün olduğundan Amerika için de bir
sıkıntı meydana getirmekteydi.5

4
5

Aydan Kansu, Döviz Kuru Sistemleri ve Döviz Krizleri, Güncel Yayıncılık, İstanbul,2006, s.25.
Halil Seyidoğlu, Uluslararası Finans, Güzem Can Yayınları, İstanbul, 2003, s.12.
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Savaşın bittiği 1950’li yıllarda dünya genelinde yaşanan Dolar kıtlığı,
ABD’nin Avrupa ülkeleri ile Japonya’ ya açtığı dış krediler ve Marshall Yardımı gibi
hibelerle Dolar bolluğuna dönüşmüştü. ABD’ nin büyüyen dış açıkları, Doların altına
konvertibilitesine olan güveni sarsmış ve neticede, Dolardan altına kaçış, ABD’ nin
altın rezervleri üzerinde baskı oluşturmuştu. Ülkelerin, sistemden kaynaklanan,
ödemeler bilançoları üzerindeki baskılar istikrar bozucu döviz spekülasyonlarına yol
açmaktaydı. Bunun neticesinde, Mart 1973’te, sanayileşmiş ülke paralarının
dalgalanmaya bırakılmasıyla Bretton Woods Sistemi yıkılmıştır.

4. REZERV PARA
Merkez bankaları ile uluslararası finans kuruluşlarının portföylerinde
bulunan döviz ve altın cinsinden varlıkları ifade etmektedir. Buna göre, ödeme aracının
rezerv para özelliği taşıyabilmesi için, diğer paralar karşısındaki değeri istikrarlı olmalı,
dünya ticaretindeki payı büyük bir ülkeye ait olmalı, döviz piyasalarında rahatlıkla
alınıp satılabilmelidir.
Amerikan Doları günümüzde en yaygın rezerv para birimidir. Tüm rezerv
paraların 2/3'ünü oluşturur. Euro, günümüzde en yaygın ikinci rezerv para birimidir.
Tüm rezerv paraların 1/4' ünü oluşturur. İngiliz Sterlini de günümüzde en yaygın rezerv
para birimidir. İsviçre Frangı da, istikrarı nedeni ile ilgi gören rezerv para birimidir.
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Resmi Döviz Rezervleri
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

%70.5

%70.7

%66.5

%65.8

%65.9

%66.4

%65.7

%64.1

%64.0

Euro

%18.8

%19.8

%24.2

%25.3

%24.9

%24.3

%25.2

%26.3

%26.5

İngiliz

%2.8

%2.7

%2.9

%2.6

%3.3

%3.6

%4.2

%4.7

%4.1

%6.3

%5.2

%4.5

%4.1

%3.9

%3.7

%3.2

%2.9

%3.3

%0.3

%0.3

%0.4

%0.2

%0.2

%0.1

%0.2

%0.2

%0.1

%1.4

%1.2

%1.4

%1.9

%1.8

%1.9

%1.5

%1.8

%2.0

ABD
Doları

Sterlini
Japon
Yeni
İsviçre
Frankı
Diğerler

Kaynak: IMF, Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves,
(Çevrimiçi) www.imf.org/
Tablo 1

5. KUR SAVAŞLARINDA DEVALÜASYONUN YERİ VE ÖNEMİ
Son zamanlarda gündemi meşgul eden para ve kur savaşları konusunu anlamak
için devalüasyonun (ulusal paranın değerini düşürmek) ülke için avantajlarını ve
dezavantajlarını bilmek gerekmektedir. Devalüasyon bir ülkenin, diğer ülkeler
karşısında dış ticaret bakımından daha üstün olma ve diğer ülkelerin o ülke mallarını
tercih etmesine sebep olmaktadır. Diğer bir ifade ile uluslar arası ticarette rakiplerine
üstünlük sağlanmasını sağlar.

Bu duruma “dövizi pahalılaştırmak” da diyebiliriz.

Devalüasyonun etkili olması için döviz fiyatlarının enflasyondan arındırılmış olarak
pahalılaşması gerekir. Yani, Türkiye’de ve aynı mal gruplarını uluslar arası piyasalara
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sunan ülkeler grubunda enflasyon aynı oranda (diyelim yüzde 5 oranında) seyrederken,
doların yerel para cinsinden alış fiyatı yüzde 10 artırılırsa gerçek (“reel”) bir
devalüasyon yapılmış olur. Böylece ithalat pahalılaşır; ihracat çekici hale gelir. Aynı
mal grubunu arz eden ülkeler grubuna karşı üstünlük getirdiği için devalüasyonlara,
bazen “komşuyu yoksullaştırmak” yöntemi de denir.

Kaynak: TimeTürk,(Çevrimiçi) www.timeturk.com.tr, 20.04.2011.
Resim 1
1971-1973 yılları arasında uluslar arası sisteme hakim olan güçlerin isteği
üzerine Bretton Woods Sistemi’nin temel kuralları değiştirildi. Doların değeri
düşürüldü; altınla bağlantısına son verildi ve büyük paralar arasında dalgalı kurlara
geçildi. Sistemin patronları arasındaki ilk “kur savaşları” böyle başladı. 1985’te ABD
“paralarınızı ucuz tutuyorsunuz” suçlamasıyla Almanya ve Japonya’ya karşı bir “kur
savaşı” daha açtı ve Plaza Anlaşması ile yen ve mark’ın değerlenmesini sağlayarak dış
ticaretini dengelemeye gayret etti. Kur savaşlarının devam ettiği şu günlerde ikinci bir
plaza anlaşmasının olup olmayacağı tartışma konusudur. Yüksek cari açığı nedeniyle
özellikle ABD, Çin’in kur ve ihracat politikaları konusunda en sert eleştirileri dile
getiren ülkedir. ABD, 2010 Nisan ayı başlarında Çin’i piyasa koşullarına uygun bir kur
politikası izlemesi konusunda uyararak, Nisan ayına kadar Çin, para birimi yuan’ın
değerini artırmazsa, ABD Kongre’de Çin’i ‘kur manipülatörü’ olarak kabul edip bunu
diğer ülkeler nezdinde de kabul ettirterek, Çin ihracatının önüne, yüksek gümrük
tarifeleri gibi ticaret bariyerleri koymaya çalışacağını ilan etmişti. Temsilciler
Meclisi’nin uyguladığı düşük kur politikasını hedef alan yasa tasarısını kabul etmesi
12

üzerine Pekin yönetimi, hiçbir zaman, para birimi Yuanın kurunu düşük tutup
rakiplerine ihracatta üstünlük sağlamak gibi bir niyetlerini olmadığı söyleyerek tepki
göstermiştir.

6. ABD VE GÖSTERGE EKONOMİSİ
Bretton Woods Sistemi ABD’yi bir tür dünyanın ‘’merkez bankası’’ durumuna
getirmişti. Bu durum ABD ekonomisinin o günkü koşullar içinde

dünya

ekonomisindeki rakipsiz üstünlüğünden kaynaklanıyordu. Amerikan ekonomisi İkinci
Dünya Savaşı’ndan daha da güçlenerek çıkmıştı. Bu ülkenin altın stoklarının hiç
bitmeyeceği sanılıyordu. Zaten Avrupa ekonomileri Savaş’ta yıkılmış ve Japonya da
henüz ekonomik gelişmesini tamamlamış olmadığı için ABD’nin dünyadaki durumu,
bir yazarın benzetmesi ile ‘’cüceler arasında bir dev’’ gibiydi!6
Amerikan

dolarına,

bütün

diğer

paraların

bağlandığı

bir

‘’değer

standardı’’olmuştu. Bütün uluslar arası ödemeler, borç ve alacaklar dolarla ölçülüyordu.
Diğer yandan ulusal merkez bankaları da kurları sabit tutmak için, piyasaya dolar alımsatımlarıyla müdahale ediyorlardı. Yani dolar bir ‘’müdahale parası’’ durumuna
gelmişti.
Bretton Woods’uun yıkılmasından sonra Amerikanın nerede ise tek ihracat
kalemi Doları olmuş ve bu durum GSYH büyümesinde çok önemli bir yer işgal etmiştir.
Bir başka ifade ile altın ve gümüş biriktirmek nasıl bir zenginlik kaynağı ise Dolar
biriktirmekte karşılıksız bir zenginlik kaynağı haline dönüşmüştür. Amerika karşılıksız
para basma silahını elini geçirmiş ve gerekli gördüğü yerde bu silaha sarılmaktadır.
Hukuk tabiri ile ifade etmek gerekirse Amerika, diğer ülkelerden farklı olarak;
‘’sebepsiz bir zenginleşme’’ gerçekleştirmektedir. Kriz gerçekleşmeden az önce FED’in
bilanço büyüklüğü 800 milyar doların biraz altındaydı. Son açıkladığı politikalar
çerçevesinde, FED bilançosunun 3 trilyon dolara yükselmesi bekleniyor.

FED

bilançosu, 2010 yılı sonunda 2.4 trilyon dolar civardaydı. Bilançosunu üç yılda üç

6

Halil Seyidoğlu, Uluslararası Finans, Güzem Can Yayınları, İstanbul, 2003, s.12.
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katından fazla artıran bir merkez bankasının para basmıyorum demesi biraz
düşündürücü.7
Kur Savaşları, ulusal para değerinin düşürülmesi ile diğer ülkeler karşısında
rekabet üstünlüğü kazanmasının yanı sıra doların dünya parası olmasından dolayı
ABD’nin üstünlük elde etmesini de tartışmaktadır.

7. BRIC ÜLKELERİNİN YERİ
Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin (BRIC ülkeleri) arasında Sibirya’ da bir
şehir olan Ekaterinburg’ da 2009 Temmuz ayında yapılan zirve, bu zamana kadar G 20
toplantılarının dışında, bu tür toplantı için ekonomik analizlerde en çok yer alan toplantı
oldu. BRIC üyelerinden gelen sinyaller bu ülkelerin dolar varlıklarını azalatarak kendi
mahalli paralarını uluslar arası ticarette daha çok kullanma istediklerini düşündürüyor
ki; bu da medyanın dikkatini daha çok çekip dolar üzerinde ilave bir baskı
oluşturmaktadır.8
Bu ülkelerin ellerinde tuttukları dolar bakımından Hindistan diğer ülkere göre
daha düşük bir dolar payına sahipken, Rusya, Çin ve Brezilya dolar rezervlerini
azaltmaya çalışmaktadır. Ayrıca bu ülkeler, dolara olan aşırı güvenin, doların rezerv
para olmasının yarattığı kırılganlık ve ticarette daha çok yerel para kullanılması gereğini
sıklıkla gündeme getirmektedir. Ancak yerel paralarının uluslar arası ticarette daha çok
kullanılması için pek çok engel mevcuttur.
7.1. Brezilya
Brezilya bir çok önemli aşamadan geçerek, IMF 2010 yılı ekonomik büyüklük
sıralamasına göre dünyanın 7. ve Güney Amerika’nın en büyük ekonomisi olmuştur.
Brezilya’nın Rusya, Hindistan ve Çin ile beraber 2050’li yıllarda dünyanın ekonomik
kaderini belirleyecek ülkelerden biri olacağı tahmin edilmektedir. Yeni petrol rezervleri
bulunan ve gelecekte petrol devi olması beklenen Brezilya’nın krize rağmen BRIC
7

Ercan Kumcu, Emisyonun Artması Para Basılmıyor Demekse İşler Kötü Demektir, (Çevrimiçi)
http://www.haberturk.com/yazarlar/583428-emisyonun-artmasi-para-basilmiyor-demekse-isler-kotudemektir 21.12.2010.
8
Aslan Yaman, BRIC Dünya Ekonomisinin Düzelmesine Gerçekten Bir Köprü Olabilecek
mi?,İstanbul,2009,s.1.
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ülkeleri arasında varlığını sürdürmesinde, tedarikçi ülke olması ve zengin doğal
kaynaklarına sahip olmasının önemi büyüktür.9

Brezilya’nın Ekonomik Göstergeleri
2008a

2009a

2010b

2011c

2012c

1.652,6

1.594,5

2.013,1

2.285,1

2.394,8

% 5,2

%-0,7

%7,7

%4,2

%4,7

10.528b

10.452b

11.210

11.751

12.473

% 5,7

%4,9

%5,0

%6,1

%4,7

% 7,9

%8,1

%7,1

%5,9

%5,6

Hacim

371,0

280,7

383,5

446,8

493,5

İhracat

197,9

153,0

201,9

230,5

250,6

İthalat

173,1

127,7

181,6

216,3

242,9

Denge

24,8

25,3

20,3

14,2

7,7

GSYİH(Milyon
dolar )
Reel

GSYİH

artış oranı
Kişi

başına

GSYİH($)
Enflasyon
Oranı
İşsizlik oranı

Dış Ticaret($)

a: Gerçekleştirme b: EIU tahminleri c: EIU öngörüsü
Kaynak: EIU- Economist Intelligence Unit, Brazil, Country Report, Şubat 2011.
Tablo 2
2010 verilerine göre Brezilya, dünyanın en büyük 24. ihracatçısı ve 22.
ithalatçısı olmuştur. Brezilya’nın 2009 yılındaki en büyük dış ticaret ortağı toplam
ihracatının %15,3’ü ve toplam ithalatının %12,5’i ile Çin olmuştur. Brezilya’nın ana

9

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, ‘’Brezilya Ülke Bülteni (Mart 2011)’’(Çevrimiçi) http://www.deik.org.tr
20.04.2011
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ihracat partnerlerin sırası ile Çin, ABD, Arjantin, Hollanda ve Almanya olarak
sıralanırken ithalatındaki partnerleri ABD, Çin, Arjantin, Almanya ve Güney Kore’dir.10
IMF’ den kredi kullanan bir ülke konumundan kredi veren konuma geçen
Brezilya’ nın Maliye Bakanı Mantega 2010 yılının sonlarına doğru ‘’Kur Savaşları’’
ifadesini kullanarak, ekonomi ile ilgilenen kesimin dikkatini bu yöne çekmeyi başarmış
olduğundan, o günden itibaren ‘’Para ve Kur Savaşları’’ üzerine birçok araştırma
yapılmaktadır. Hatta kur savaşlarının ‘’Ticaret Savaşlarına’’ dönüşeceği hakkında görüş
bildirilmektedir.Rousseff yönetiminde Brezilya-ABD arasındaki ticari yakınlaşma
olmasına rağmen; Brezilya, Çin’in Yuan politikası konusunda Amerika’nın istediği
desteği vermemiş, FED’in genişletici para politikasının Amerikan Doları ve global
ticarette yarattığı etkinin Çin’in Yuanı değerli tutmasından daha derin bir darbe
yarattığını belirtmiştir.
“Kur Savaşları” üzerine başkaca yorumlar da yapılmıştır. Dünyaca ünlü fon
yöneticisi Jim Rogers; "...Brezilyalılar sermaye kontrolü için ülkeye giren naktin
üstüne vergi koymaya başladılar. Bunlar sermaye akışı üzerine yapay tehditler(dir).
Diğer ülkeler de bunu taklit etmeye başladığında ticareti de daraltırsınız. Çinliler bir
kısmını açtı bunun ama yeterince hızlı yapamadılar. Bu da diğer ülkelere bir mazeret
oldu..." açıklamasında bulundu. Kur savaşlarından hiç kimsenin kârlı çıkamayacağını,
herkesin mağlup olacağını vurgulayan Rogers, "...1930'lardaki kur savaşları'’Büyük
Buhran'ı yarattı. Bu da İkinci Dünya Savaşı'na sebep oldu..." örneğini verdi.
Kur savaşları çerçevesinde Brezilya, tüm dünya ülkelerinin ihracatını arttırmak
amacı ile kurlarda oynamalar yaptığını ve zaman zaman devalüasyona başvurduklarını
savunarak, ihracatta öncü olan Çin’ i bu konudaki tutumu nedeniyle eleştirmektedir.
Brezilya’ nın ulusal parasının dolar karşısında %35 değer kazanmasına rağmen
yükselen kura hiç bir şekilde müdahale etmemiştir. Kur savaşlarının ortaya atıldığı
ülkeden de böyle bir tutum sergilemek tam yerinde olmuştur.

10

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, ‘’Brezilya Ülke Bülteni (Mart 2011)’’(Çevrimiçi) http://www.deik.org.tr
20.04.2011
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7.2. Rusya
Rusya, Sovyetler Birliğinin yıkılmasından bu yana, ekonomik anlamda önemli
değişiklikler yapmıştır. Global ekonomiye enerji tedariki üzerinden entegre olarak,
dünya pazarında önemli bir yere sahip olmuş, enerji ihracatı bakımından dünyanın en
büyük ihracatçılarından biri haline gelmiştir. Özellikle Putin’ den sonra dış ilişkilerde
daha yapıcı adımlar atarak, BRIC ülkeleri arasında yer alması ve önümüzde yıllarda
dünya hakimiyeti üzerinde önemli bir konuma sahip olması beklenen ülkeler arasında
yer alması dolayısıyla, önemini yitirmiş bir ABD söz konusu olduğunda gözler Çin ve
Rusya’ ya çevrilmektedir. Son zamanlarda, fiziki savaşların yerini psikolojik savaşların,
hatta kur savaşlarının alması üzerine gözler tekrar Çin ile Rusya çevrilmiştir. Bu iki
büyük ülke ikili ticaretlerinde kendi ulusal paraları ile daha fazla ticaret yapmak
istemeleri ve bu yönde adım atmaları üzerine acaba yeni bir rezerv para mı doğuyor ?
Soruları gündeme gelmiştir. Hatta rezerv para olarak doların alternatifinin arandığı
üzerine durulmaktadır.
Rusya’nın Ekonomik Göstergeleri
2009

2010

2.147

2.229

Trilyon$

Trilyon $

Büyüme oranı

%-7,9

%3,8

İşsizlik Oranı

%8,4

%7,6

Enflasyon oranı

%11,7

%6,7

ihracat

303.4

376.7

milyar $

milyar $

GSYİH(PPP)

Kaynak: Central Intelligence Agency,(Çevrimiçi), www.cia.gov ,20.04.2011
Tablo 3
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İkili ticarette ulusal paralarına ağırlık vereceğini açıklayan Rusya, geçtiğimiz
Kasım ayında Seul’ da düzenlenen G-20 zirvesinde Rusya, bazı ülkelerin tek taraflı
olarak kurlarını zayıflattıklarını ve bunun piyasalarda tedirginliğe neden olduğunu
açıklamasıyla adeta kur savaşlarıyla ilişkilerinin olmadığını ifade etmeye çalışmıştır.11

7.3. Hindistan
Hindistan, dünyanın büyük ekonomileri arasında Çin’den sonra en fazla
büyüme kaydeden ikinci ekonomi konumundadır. Nüfus bakımından dünyanın 2.büyük
ülkesi olan Hindistan BRIC ülkelerinde olmasıyla bir kez daha dikkatleri üzerine
çekmiştir. Hindistan da kur savaşlarının başlamasını ve oluşacak tehlikeleri ve haksız
rekabeti her fırsatta dile getirmektedir. Hindistan da diğer BRIC ülkeleri gibi hatta bu
ülkelere Endonezya, Güney Kore, Güney Afrika gibi ülkeleri de ekleyebiliriz, ABD ve
AB’ nin iştahını kabartan ülkelerdir. Hatta bu ülkelere ABD’ ye ve Avrupa ülkelerine
kapılarınızı sonuna kadar açma telkinlerinde bulunulmaktadır. Böyle bir durumda
devalüe edilmiş ulusal para karşısında ithalatı pahalı duruma gelen bu ülkelerin, ABD’
nin işine gelmeyeceği gibi diğer gelişmekte olan ülkeler için de haksız bir rekabet
olacağını savunan Hindistan kendi ülkesinin bu kur savaşlarını önlemek için dolar alımı
yaptığını açıklamıştır. Aynı hassasiyeti diğer ülkelerinde göstermesini istemektedir.

11

Haberrus İnternet Haber,(Çevrimiçi) http://www.haberrus.com/ekonomi/4166-Rusyadan-kursavaslari--uyarisi.html 18.04.2011.
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Hindistan’ın Ekonomik Göstergeleri
2009

2010

3.736

4.046

Trilyon $

Trilyon $

Büyüme oranı

%-7,4

%8,3

İşsizlik Oranı

%10,7

%10,8

Enflasyon oranı

%10,9

%11,7

ihracat

168.2

201

milyar $

milyar $

GSYİH( PPP)

Kaynak: Central Intelligence Agency,(Çevrimiçi), www.cia.gov ,20.04.2011
Tablo 4

7.4. Çin
1970 sonlarında başlayan dışa açılım ve ekonomik reformlardan önce bile Çin
ekonomisi büyük oranda sanayi üretimi ile öne çıkmaktaydı. 1979’ da sanayi üretiminin
GSYİH içindeki payı %50 oranındaydı. 1980’ lerdeki reformlar tarım sektörünün
GSYİH içindeki payını arttırmış ve bu oran 1982 yılında %33’e ulaşmıştır. Daha sonra
tarımın GSYİH içindeki payı yavaş yavaş düşmeye başlamış ve hizmetlerin payı ise
yükselmiştir. 2002’ de bu yükseliş %41.5’ e ulaşmıştır. 2007’ de bu oran %40.1’ e
düşerek ekonomi sanayi üretimine yönelmiştir. Sanayi üretimine yönelmesiyle birlikte
dünya genelinde, gerek emek bolluğundan olsun gerekse üretim maliyetlerinin düşük
seviyelerde olmasından ihracat piyasasında lider konumda olmuştur.
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Çin’in Ekonomik Göstergeleri
2009

2010

8.950

9.872

Trilyon$

Trilyon $

Büyüme oranı

%9,1

%10,3

İşsizlik Oranı

%4,3

%4,1

Enflasyon oranı

%-0,7

%5

İhracat

1.204

1.506

Trilyon $

Trilyon $

GSYİH( PPP)

Kaynak: Central Intelligence Agency,(Çevrimiçi), www.cia.gov ,20.04.2011
Tablo 5
Ekonomik göstergeleri bu şekildeyken ve ihracatta da lider konumda
olmasından dolayı dünya ülkelerinin özellikle ABD’ nin gözü Çin üzerindedir. Kur
savaşlarının gündeme gelmesiyle birlikte gözler ilk olarak Çin üzerine çevrilmiştir.
Başta ABD olmak üzere diğer önde gelen ülkeler kur savaşlarının ortaya
atıldığı günden itibaren Çin’ de uygulanan kur politikalarını eleştirmeye başlamıştır.
Yuan’ ın değerlenmesini engelleyip ihracatını artıran bir ülke olduğu savunulmaktadır.
İhracat bakımından zaten güçlü ve ilk sırada olan Çin’ in, bu şekilde bir politika
izlemesi haksız rekabet söylentilerinin daha da alevlenmesine sebep olmuştur. Çin’ in
bu politikası diğer ülkelerin her gün yeni bir pazardan çekilmesine sebep olduğu
savunulmaktadır. Bu politikanın durdurulması yönünde biçok adım atılmış ve siyasi
olarak görüşmelere başlanmıştır. Bunlardan en önemlisi ABD’ de temsilciler meclisinde
79’ a karşı 348 gibi ezici bir çoğunlukla kabul edilen, ‘’Kur Reformu Yoluyla Adil
Ticareti Geliştirme’’ adlı yasadır. Kabul edilen yasa, Çin'in kur politikasının adil
olmayan bir sübvansiyon sağladığını tespit etmesi halinde ABD Ticaret Bakanlığı'na
Çin ve diğer ülkelerden ithal edilen mallara vergi getirmeyi değerlendirme imkanı
20

vermektedir. Çin tarafından bu yasaya tepki olarak, bu durumun Dünya Ticaret Örgütü’
nün kurallarına aykırı olduğu yönündedir. Çin’e bu şekilde baskı uygulanmasının
sebebi, aslında hem Çin’ in ihracatta lider olmasına rağmen haksız rekabet etmesi hem
de bu durumun, diğer ülkeri etkileyeceği düşünülerek adeta domino etkisi meydana
getireceğinden korkulmasının adımıdır ki bu duruma karşı benzer bir politika izleyen
taraf korkuların merkezi olan ABD’ dir.
Geçtiğimiz Kasım ayında Seul’ da düzenlenen G-20 Zirvesi’ nde gündeme
oturan kur savaşlarıın da önemli bir konu da; Çin’ in yıllardır yapmış olduğu düşük kur
politikası üzerine ABD’ nin Merkez Bankası’ nın doların değerini düşürecek 600 milyar
dolarlık bono alımına diğer 19 ülkenin karşı olmasıdır. Tek taraflı sadece Çin’ in bu
politikasına karşı sessiz kalan ülkeler bile ABD’nin tahvil alımına karşı sessiz durmama
kararı almıştır. Belki de bu şekilde tepki çekmesinin sebebi yıllardır ABD’ nin Çin’ i
eleştirmesi ve bu politikayı etkileyecek kararlar almasına karşın aynı etkileri meydana
getirecek politika izleyerek kendi ile çelişkiye düşmesinden olabilir. Çin’ in kurlarını
daha da esnek tutacağını ve piyasa şartlarına bırakacağını söylemesi üzerine taraflar bu
konuda anlaşmış görünüyorken, bundan sonra yapılacak tek şey resmi kur
açıklamalarına bakmak olacak.
2010 Kasım ayında yapılan G-20 toplantıları sonrasında Çin tarafından kurun
daha esnek tutulacağı yönünde açıklama yapılmasında bu yana geçen 4 aylık süreçte,
Çin Merkez Bankasının aylık kur verilerine bakıldığında Yuanın 30-31 seviyerinden 29
seviyelerine düştüğü görülmüştür. G-20 toplantılarının bir nebze etkili olduğu ve kur
politikalarının esnek bırakılmasının nasıl bir sonuç doğurduğunu süreç gösterecektir.
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4 Aylık Dolar/Yuan Paritesi
Period Average

NTD/USD

2010/12

30.5490

2011/1

29.6130

2011/2

29.3940

2011/3

29.5290

Kaynak: Central Bank of the Republic of China, (Çevrimiçi) www.cbc.gov.tw ,
20.04.2011
Tablo 6

G-20 toplantılarında alınan kararların ve ABD’nin

yapmış olduğu

yaptırımların sonucu son 4 ayda yuan da değerlenme görülmüştür. Ancak geçmiş yıllara
bakıldığında yine aynı şekilde Çin Merkez Bankası yıllık kur verilerine göre yapılan
aşağıdaki tabloda yaklaşık 7 yıldır, Yuan gayet istikrarlı bir tablo çizmiştir. Oysa bu
yıllar arasında dünyada, gerek siyasi, gerekse ekonomik olsun birçok olay olmuştur.
Şuan için kurların nasıl seyir edeceğini söylemek pek mümkün değildir. G-20
toplantısının etkisinin ne kadar daha süreceğini zaman gösterecektir. Şuan için kur
savaşları tartışmaları durulmuş görülmektedir. En azından Çin’ in yeni bir hamlesine
kadar.
30 Yıllık Dolar/Yuan Paritesi
Period Average

NTD/USD

1979

36.0200

1980

36.0000

1981

36.8400
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1982

39.1100

1983

40.0600

1984

39.6000

1985

39.8500

1986

37.8200

1987

31.7700

1988

28.5900

1989

26.4000

1990

26.8900

1991

26.8094

1992

25.1629

1993

26.3819

1994

26.4552

1995

26.4763

1996

27.4576

1997

28.6618

1998

33.4447

1999

32.2661

2000

31.2252

2001

33.8003
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2002

34.5750

2003

34.4180

2004

33.4220

2005

32.1670

2006

32.5310

2007

32.8420

2008

31.5170

2009

33.0490

2010

31.6420

Kaynak: Central Bank of the Republic of China, (Çevrimiçi) www.cbc.gov.tw
, 20.04.2011
Tablo 7

8. DİĞER ÜLKELERE ETKİSİ
Küreselleşen dünya bir ülkede oluşan durum diğer ülkeleride kolayca
etkilemektedir. Herhangi bir ülkede yaşanan doğal afetler, siyasi krizler, ekonomik
krizler ve diğer her türlü sorunlar hızlı bir şekilde önce çevre ülkelere sonrasında ticaret
ortaklarını etkilemektedir. Kur savaşları, rekabet üstünlüğü sağlamak amacıyla yapılan
bir politikadır. Dolayısıyla Çin gibi büyük bir ülke zaten ihracatta lider olmasına
rağmen, bir de kur oyunlarıyla elindeki Pazar sayısını arttırdığında diğer ülkeler bundan
zarar görmeye başlamaktadır. Rezerv para olan doların Çin’ e akması durumunda diğer
ülkeler rezerv para sıkıntısına girmeye başlar. Bunun üzerime Çin bol miktarda kağıt
almaktadır. Bu şekilde birbirini etkileyen kur savaşı sorunun da etkilenmeyen birkaç
ülke vardır ki bunlardan birisi şüphesiz Avrupa’ nın Euro yükünü çeken Almanya’ dır.
24

Kur savaşlarıdan etkilenmeyen Almanya’ nın bu ayrıcalığı yapmış olduğu kaliteli
mallarından kaynaklanmaktadır. Bu ürünlere olan talep her zaman vardır ve kalitesinden
ötürü ikamesi zor bulunmaktadır. Bu ürünlerin fiyatı düşmez ve herhangi bir durumdan
kolay kolay etkilenmez. Örnek verilecek olursa 2009 krizinde İngiltere ve diğer
otomobil üreticisi ülkelerde, sektöründe öncü firmalar ağır darbeler alırken Almanya bu
krizde pek etkilenmemiştir. Üretilen otomobillere olan talep daha da artmaya
başlamıştır. Diğer taraftan sanayi sektöründe üretmiş olduğu makinelerin kalitesinden
dolayı her zaman talep edilen ürünler olmuştur. Bunlardan

dolayı Almanya kur

savaşlarında blok dışında kalabilir.
Almanya kadar şanslı olmayan gelişmekte olan ülkeler ise ihraç ettiği bazı
ürünlerin büyük bir miktarını kur oyunları sayesinde Çin’e ya da bir başka ülkeye
kaptırma riski içinde olabilirler. Bu ülkeler Almanya gibi kaliteli ürünler ortaya
koyamadığından orta mallar olarak alandırılan ürünler üretmesinden dolayı piyasada en
ufak krizden etkilenebilirler kendi ürettiklerinin daha ucuz ikamesi bulunabilir. Aslında
burada ortaya kur savaşlarını ihtisaslaşma önleyebilir mi? sorusu çıkmaktadır. Almanya
örneğinde olduğu gibi araştırmalar üzerine birkaç tane daha ülke ekleyebiliriz.
Ekleyebildiğimiz takdir de sorumuzun cevabı kısmen evet olabilir.
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SONUÇ
Brezilyalı otoriteler tarafından ortaya atılan kur savaşları, bir anda tüm dünya
otoritelerini ilgilendiren bir konu haline gelmiştir. Kimi ülkeler önlem almaya
çalışmıştır. Kimi ülkeler kur oyunlarına giren ülkeleri uyarmış, kimi ülkeler ise bu
duruma kendileri de ortak olmuşlardır. Kurlar konusu dünya genelinde yapılan büyük
toplantıların ana konusu haline gelmeye başlamıştır. En son yapılan G-20
toplantılarında, BRIC hatta BRICS ülkelerinin yapmış olduğu toplantılarda tartışılmış
ve karşılıklı kararlar alınmıştır. Bu durumdan etkilenen ülkeler ya da ABD gibi rahatsız
olan ülkeler kur hareketleri üzerinden dış ticaret hedefleri oluşturan ülkeler sert bir
şekilde eleştirmeye başlamıştır. Hatta bu kısa sürede meclis tarafından yasa çıkarmaya
kadar gidilmiştir. Bazı ülkeler, ülkelerinde kur oyunları yapılmadığına dair açıklamalar
yapmak zorunda kalmışlardır. Kimi ülkelerde olduğu durumu inkar etmeye başlamıştır.
Bir anda piyasalara hareketlilik kazandıran, bu kur politikası oyunu kendine munhasır
ismi ile ‘’Kur Savaşları’’ son 10 yılda küresel anlamda küresel krizler dışında
ekonomiye etki eden en büyük durumdur diyebiliriz. 2009 Kasım ayından bu yana
yoğun tepki üzerine ve alınan kararlar neticesinde ülkeler kur politakalarına biraz daha
dikkat etmeye başlamışlardır. Ancak alınan kararların ve yapılan uyarıların etkisini
ilerleyen zamanlarda daha net bir şekilde görebiliriz.
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