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XX. yüzyıl hayatın her alanında hızlı ve geri çevrilemez değişiklikLerin yaşandığı 

dönem olmuştur. Siyasette birçok yeniden paylaşımın yaşanmasından sonra yavaş da olsa 
dünyanın tek olduğu Ye onun yaşanabilir şeklini koruyabilmek için işbirliği yapılması 

gerektiği ortaya çıkmaktadır. İktisatta tek dlinyaya yöneliş başb etkenlerden 

kaynaklanmaktadır. Kapitalizmin mantığı. dünyadaki sınırların kaldırılmasını içerir. Gelişmiş 
Ulkeler kendi pazarlarının kiiçiilmesi karşısında kiireselleşmeyi geliştirmektedirler. 

Klireselleşme slireci kapitalist sistemin ortaya çıkmasıyla birlikte başlamış, ancak 

XX. ylizyılda çeşitli faktörlerin etkisiyle hızlanmıştır. Teknolojik gelişme dünyadaki sınırları 
göze almadan hareket etmeye imkan verirken taşımacılık alanındaki gelişmeler (llinyayı 
k Uç ii 1 tm iiştli r. 

Sürecin bUtUn oyuncular tarafından kabul edildiğini dlişlinmek yanlış ve bunun için 

objektif nedenler mevcuttur. Önderlik eden (ilkeler kendi kurallarını dikte etme 
listiinlliğiine sahip olduklarından bunların diğer ülkelere nasıl etki yapacağını pek 

dlişlinıııeden yapıyorlar. Sonuç·ta gelişmiş \"C gelişmekte olan Ulkeler arasındaki uçuruın 

daha cia biiyiimekte, yeteri kadar sağlanı ekonomiye snlıip olmnynn ekonomiler hızla 

uluslararası sisteme dahil olduklarında bozulnn dengeler baslangıç durtımdan çok daha 

kötiisli ile karşı karşıya kalmaktadırlar. 

Sosyalist Bloktın dağılınası klireselleşnıe sürecinin bir sonraki aşnnıaya geçilcliğinin 

işareti olmuştur. Aı1ık bambaşka iktisadi yapıya sahip olan ekonomileri n cliinya pazarlarına 

dahil olma siireci başlamıştır. Bunlar arasında Rusya hem ekonomisinin büylikliiğü, hem 

diinyanın siyasi yapısındaki yeriyle en önemliler arasındadır. Gelişmiş iilkelerin 

katılınılarının sağlanması ve bilgisizlikten kaynaklanan sorunların daha az ortaya çıkmasına 

rağmen, yaşanan krizler bu yolun zorluklarla dolu olduğunu göstermektedir. 
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ABSTRACT 

20th century is the era of fastand irrevocable changes in every field of life. After 

having resharing in politics. altought was slow. it is tınderstood that would isa global 

viiiage and cooperation has suıfaced asa need in order to keep to worldasa li,·eable place. 

In econoınics heading toward a one world spring out from different factor. Logic of 

capitalisnı involves abolishnıent of boundary in the world. Since the doıııestic market of 

developed countries bec;ııne sınaller for theınselves, they iınprowd the globalizntion. 

Altough globalization process has started with the presence of capitalisı system, the 

process accclcratcd w ith the iınpact of differcnt factors in the 20th century. As the 

iınproves in the technology let the countries to operate without considering the boundaries 
of the world. The iınprowıneııts in the transportation field ınade the world smaller. 

Thinking that this process has been accepted by all the players is wrong and ılıere 

are different objective reasoııs for this "rong thinking. Altought the Icading couııtrics has 
the advantage of iınposing their rules. this Icading countries, dict<ıtcd tlıeir nılcs without 

thinking how they will affect dcvclopiııg couııtrics. As a result. the gap betwcen tlıe 

countries, w ithout having a sufficicııt fuııdaıneııtal econonıic 'i)'Stcm, very fa st dctcriorati ııg 

equilibrium ıııade theııı with a situation worse than their begining econoıııic situation. The 
sig.n that globalization process transformed the anather plıase then the participatioıı of 

developing countrics, \\'ith clifferent kinci of econoınic structures to world markcts has 

started among thcse developing countries Russia, with a big ecoııomics as well as its pl;ıce 

in world political structure. is one of tlıe most İnıportant one altoııglıt the problems, wlıiclı 
are relatcd witlı inıperfect information, have becn seen less in developcd countries the 

ecoııomic erises in emerging markets show that the way to the globalization is full of 

obstacles. 
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GİRİŞ 

I 990"1ardan çok önce başlamış olan küreselleşme son onyılda birçok tartışmaya 

neden olmaktadır. Bu sürecin birçok ülke için yararından çok zararı olduğu fikri dünyanın 

saygısını kazanmış iktisatçı Ye siyasetçikr tarafından seskndirilnıektedir. Dünyanın döıt bir 

yanından biraraya gelerek kiireselleşme ile ilgili her toplantı sırasında protesto gösterileri 

yapan antiklireselleşme hareketi liyelerinin sayısı da her geçen gün artmaktadır. Belirtilen 

tarih öncesi bu hareketin boyutları sesini tüm diinyaya duyuracak kadar btiylik değildi. 
Durumu değiştiren ise liberalleşıne derecesinin ve hızının artması sonucunda arka arkaya 

patlak \'eren krizler. sınırlı sayıda nüfusun yaşam kalitesinin artarken geri kalan çok daha 

bliyiik kitlelerin hayat se\'iyesinin dlişmesi ve bu uçurumun biiyiiıııesidir. Süreç 
ilerledikçe onu planlanan çerçeve içinde tutmak da zorlaşınakta. çiinkü bunun 
yapılabilmesi icin gerekli hukuki yapının oluşturulması yavaş ilerlemektedir. Nedeni ise 

serbestleşme hızına paralel olarak uluslnrarası düzeyde işbirliğinin geliştirilememesidir. 
Yani siyasi alanda küreselleşme iktisadi alandakinin gerisinde kalmaktadır. 

Sosyalist kampın çözülmesi ile birlikte piyasa ekonomisinin hakim olduğu alan daha 
da geııişleıniş, dolayısıyla istikrarsızlık kaynağı olabilecek faktörlerin sayısı çoğalmıştır. 

Üstelik bu ülkeler sosyalist eliizenden sonra kapitalizm kuruınlnrıııı kurar kurmaz 
kiireselleşnıe sürecine dahil olmuşlardır. Baştan itibaren sağlanı ;ıltyapının kunılımısı 
bunlardan b<ızılcırını kriziere karşı dayanıklı kılarken bazıları bunu gercekleştircmcyerek 

sorunlari a kar ş ıl aş m ı şi ardır. 

I. Böliiıncle küreselleşme siireci ayrıntılı olarak inceleıımekteclir. İlk olar<ık sürecin 

tarihçesi ele alınmış. Kiireselleşmeniıı şekli.hızı ve derecesi farklı olduğundan siireç iiretiın, 
finans ve ticaı·ette küreselleşme olarak ayrı altbaşlıklarda incelenmiştir. Süreci herkesin 

kabul ettiğini tahmin etmek yanlış olur \·e entegrasyonu hızlandıran ve en iist düzeye 

taşınıaya uğraşan güçlerin yanında karşı güçler de mevcuttur. Teknolojik gelişme ve 
dünyanın siyasi haritasında değişiklikler küreselleşmenin önlindeki engellerin bir kısmını 

kaldırırken, ÇUŞ'ler kendi nıenfaatlerinin peşinde koşarak bütlinleşmeyi 

lıızlandırınaktadırlar. Karşı giiçlerin "bölgeselleşnıe, ınilliyetcilik ve refah şovenizmi" 

siirece etkisi de bu bölümde ele almmıştır. İktisadi alanla sınırlı kalmayan kiireselleşnıenin 

etkileri siyasi alanda da devletin işlevlerinde değişikliklere yol açmıştır. Bu sonuçlar I. 

Böliiıniin son altbölümiincle açıklanmış.l990'1ara kadar patlak veren krizler genellikle reel 

sektörde ortaya çıkarken finans alanındaki hızlı serbestleşıne finansal akımların her 

ekonomiye zarar verecek nitelik kazanmaları sonucu yeni kuşak krizierin çoğunun 

sermaye hareketlerinden kaynaklanınasına neden olmaktadır. 



1980'1erden sonra ortaya çıkan ba~lıca krizler nedenleri. gelişme siireci \'e sonuçları 

küreselleşme bağlamında ll. Böliimde analiz edilmeye çalışılmıştır. Yeni kuşak krizler oı1ak 
niteliğe sahiptirler: onların ortaya çıkabilmesi için ekonomide çok biiyük dengesizliklerin 

varolmasına gerek yok. kiiçükleri uluslararası sermaye hareketleri ile clerinleştirilerek krizin 
doğması icin gerekli şartlar otomatik olar:-ık sağlanabilmektedir. Bunun engellenmesi için 
ise ülkelerin elinde aı1ık eskisi gibi yeterli araç yoktur. 

Çalışmanın son böliimiinde Sosyalist Blokun dağılamasından sonra serbest piyasa 

ekonomisine geçiş slirecini başlatan Ulkelerden birinin ''Rusya" örneğinele klireselleşnıe 
slirecinin etkileri incelenmiştir. Başlangıçta Ulkenin 1992-1997 doneminele ekonomide 
eski kurumların yerine yenilerin kunılnıası. bunun sırasında oı1aya çıkan dengesizlikler ve 
halkın yaşam seviyesine etkileri ele alınmış. Bir sonraki altbaşlıkta Rusya'nın gelişme 
yolunda yön değişikliğine yol açan 1998 Krizinin nedenleri \'e gelişmesi incelenmiş. Bu 

krizden sonra Rusya'da başta siyasi alanda olmak Uzere birçok değişiklik yaşanmıştır. 
Hatta denilebilir ki, kriz otunulmaya çalışılan sistemin zayıf noktalarına işaret ederek 
bunların giderilmesinde önemli rol oynamış ve hemen sonra bu süreç başlatılmıştır. Kriz 
sonrası Rusya'nın gelişimi. bugiinkii durumu ve DTÖ'ne dahil olma süreci böliinıiin son 

altbaşi ıkiarında analiz edi! nı eye çal ışıinı ı ştır. 



Birinci Bülüm 

Kl'RESELLEŞ:\IE VE SONUÇLARI 

1. KÜRESELLEŞ:\IE SÜRECİ~İ~ GELİŞİMİ 

1.1. Tanımı Ye Kapsamı 

Küreselleşme, nereye kadar ilerlemiş olduğu tartışınaları bir yana bırakılelığında son 

yıllarda sıkça kullanılan ,.e t:1.11ışılan bir kaHaındır. Ulus içi, uluslararası basamakları içeren 

kapitalist gelişme sürecinin bir sonraki aşaınasıdır. Kapitalist sistemin öziine bakılırsa bir 

ölçiide böyle bir diizene doğru ilerleme ihtiyacı sistemin temelinde. iç dinamiklerinele 

nıevcuttur. 1 Kar amacıyla ilk önce ulusal pazarda payını ınaksiımıma çıkartan firmalar 
teknolojik gelişme ile sağlanan olanakların sayesinele ii retimi arttırarak ihracata yönelmesi. 

sonra da daha geniş olanaklardan yararlanabilmek için üretimi analilke dışına taşınıası ve 

sonuçta kar anıacı dışında başka hiçbir etkeni gözönüne almadan diinya pazarında 
serbestçe faaliyette bulunması sistemin mantıksal bir sonucudur. 

I3irç·ok tanımın yapılmış olnıasın:ı rağmen kiireselle~menin ortak bir tanımıııa 
ulaşılaıııaııııştır. Bazı iktisatçılar tanımı yaparken kiiresellc~nıe siircciııiıı siyasi yöniiııli öııc 
çıkarırken. diğerleri ekonomik yönline öncelik tanıyorlar. 

" .. .Kiirese//eşme, diinya pa:ar/ann11ı birbirine yaknı/aşmasi ı·e biiliinleşmesi, mal 

ı·e sermaye dolanunuıda suurlann kahlinlmosi, iilke/er orusuıda alişı·erişlerde orlak 

slandar!lara uyu!ma.\·1 re rekabetçi pa:or ekonomisinin giiç ko:anmasidir."2 Bu 

tanımda olduğu gibi, P. HIRST ve G THOMPSON'un verdiği tanıında cla3 - " ... 

kiire.1elleşme, ii lkeler arasuıda biiyiik re artan bir ticaret okiŞI ile sermaye yalmmlannuı 

gerçek!eşti,qi aÇik bir uluslarorası ekonomi"- siirecin ekonomik yönii ağırlıklı olarak ele 

alınırken, DPT'nin verdiği tanım kiireselleşmenin tlim yönlerini ortaya çıkarmaktadır: 

"Kiirese!leşme ya da global biitiinleşme, global entegrasyon, ülkeler arasuıdaki iktisadi, 

siyasi, sosyal ilişkilerinin yayguı!aşmas1 ve gelişmesi, ideolojik aymmlara d([yalL 

kull!plaşnıalaruı çöz.iilmesi,fark!ı toplumsal kiiltiir/erin, inanç ve beklentilerin daha iyi 

1 coşkun ADALI, Giiniimiiz Kapitalizmi ve Devlet Üzerine, Sarınal Yayıncvi, 

İstanbul, 1997, s.7. 

2"Ekonomik Birlikler··, Genç Ekonomi Dergisi, Haziran 1995, s.l6. 

3Paul HIRST-Gmhanı THOMPSON, Küreselleşme Sorgulaıııyor, (Çev.: Çağla ERDEf\1, 

Elif YÜCEL), Dost Kiıabe\'i, Ankara, 1998, s.S. 



ranın11ıası. iilkeler arasındaki ilişkilerin yo,qunlaşma.,ı ~ibi hirhirlaiYie ha.~lwırı/ı 

olgulardan oluşan hir siircçıir. ".-ı 

Her ne kadar küreselleşme siyasal. iktisadi. toplumsal ,.e kiiltiirel karışımlı faktörlerin 

bir sentezi ise de;" siirecin ekonomik y\.iniinii tanımlamak \e bu tanını çerçevesinde 

analize tabi tutmak çalışına konusuna daha uygun diişeceğinden. ~·alışmada esas olarak şu 

tanıma bağlı kalınacaktır: Kiiresel/eşmı: ikTisadi faaliyeı/erin serbesi piyasa kurallan 

çerçeresinde iilke sınırlarının kalkuğt rek diinya pa:arına yönelik olarak 

gerçekleşiirilmesi do,qrulll!sunda ilerle.wn bir siireçrir. Globalleşme sözciiğii de aynı 
anlamda kullanılmaktadır. 

1.2. Küreselleşme Sürecinin T:.ırihçcsi 

1.2.1. Küreselleşme Ne Zaman Başladı'? 

Kiireselleşme bir siireç olduğuna göre, 'başlangıcı ne zamana rastlıyor?' sonısu 

haklı olarak karşımıza çıkmaktadır. Fakat tanım konusunda olduğu gibi, bu konuda da 

göriiş birliğine varılınış değil. Aslında küreselleşme iki topluluk (kabile. kr;ıllık. devlet) 

arasındaki ilişkilerin başlamasıyla aynı zamanda ortaya çıkmıştır diyebiliriz. Bu 
toplulukların göniillii olarak veya bir s:ıvaş sonrası (yani sömiirgecilik sayesinde) 

birleşmesi, bliyUk imparatorlukların kurulması bu yönde atılan ilk adınılar olarak 

nitelcııdirilebilir.<1 Ancak bu tiir ilişkilerin yanısıra iktisadi faaliyetlerin daha geniş alana 

yayılmasını sağlayan taşımacılık alanındaki gelişmelerin gerçekleştiği XIV-XV. yiizyıllarııı 
kUreselleşnıenin başladığı dönem olduğu göriişii ağırlık kazanmaktadır. Bu göriişli 

clestekleyenlerclen ;-.:11T ekonomistlerinden Paul KRUGi\lAN'a göre, Hollandalıların yiik 

gemisini icat etmeleri küreselleşmenin başlangıcı sayılabilir. California Pasific University 

Ekonomi böliimii başkanı Profesör Doktor Dennis FLYNN. klireselleşıne ulusal 

ekoııomilerin birbirlerine bağlanması olarak tanımJanelığında bu siirecin 1571 yılından bile 

(ki bu clönenıcle dahi İspanyollar ınalları Amerika kıtasından alıp, Filipinler ve Çin'de 

pazarlıyorclu) önce başladığını iddia etnıekte.7 Yine bu göriişii elestekler nitelikte bir diğer 
sav, KOPERNİK'ten önce insanoğlunun bir klire iizerinde yaşadığını bilmediğinden 

kiireselleşnıenin başlangıcını XV. yiizyıl olarak alınması gerektiği savıclır.8 

.ı DPT, Dünyada Kiireselleşıne Ye Bölgesel Bütiinleşıııeler, Yayın No: 2375, O i K 

Raporu, No: -1-10. Ankara, 1995, s.l. 

5Tczcr ÖÇAL, "Niçin, Kimin için \C :\asıl Globalleşme?", Ekonomik Yaklaşım Deı·gisi, 

C.-J., 5.9, Eylül 1993, s.7. 

6Beyin Fırtınası, Esra Yayınları, istanbul, 1997, s.209. 

7Beyin Fırtınası, s.208. 

8 Raııa EŞKİNAT, Küreselleşme ve Tiirkiyc Ekonomisine Etkisi, Anadolu 

Üııin:r~itcsi Yayınları No: 1036, Eskişehir, 1998. s.9. 



Bu dönemden itibaren kiireselle~me dönemden döneme değişen farklı hızl:ırl:ı 

ilerlemi~tir: ı..ıoo·ıu yıllar- I 850 yılı sürecin çok yaYaş ileriediği dönem: hızlanmanın 

kaydedildiği I 850- I 9 I ..ı yıll:lrı arası; i ki saY :ış arası dönem: korumacı! ı k e ği li mlerini n giiç·lii 

olduğu 1945-1970'1erin ortası ve 19~o·ıerden giinliınlize. oldukça hızlı ilerleme 

kaydedildiği dönem. 

1.2.2. Kiircsclleşmenin Eneleri 

/400'/ii Yt!!ar- /850'/cr: Taşımacılık alanındaki önemli ileriemelere rağmen bu 

dönemde iilkelerarası Ye kıtalararası iletişim imkanlarının çok sınırlı olduğundan 

uluslararasılaşnıa süreci bile (ki bu siireç ulusal ekenomilerin meta-hizmet alışverişi, emek 

ve sermaye hareketleri yolu) la karşılıklı olarak birbirlerine açılınası ve diinya pazarıyla ilişki 

kurınasıdır9) çok yavaş ilerlemiştir. 

/850-/CJ/4 Yıllun Arası: Bu dönem biitiinlcşmiş bir diinya ticaret sisteminin 

oluşmasının gerçekleştiği dönem olmu~tur. İletişim alanında kaydedilen gelişıneler 
sonucunda kıtalararası piyasalar birbirine bağlanmış hatta 1860'1arda döşenen denizaltı 

telgraf kabloları giiniiıniiziin elektronik ticaretindeki gelişmelerelen çok daha önemli 

olmuştur. 10 Özellikle finansal piyasaların gelişmesinele kıtaların birbirlerine bağlanmaları 
önemli rol oyn:ınııştır. 

1913'te yabancı yatırım stoku diinya tiretiminin% 9'una erişmişti ve bu rakam 

1990'1arın başındaki rakaıııdan daha bliyiiktiir. Ayrıca portföy yatırımli1rının da ivme 
kazanması sonucu bu tiir yatırımlar ticnret. doğrudan yabancı yatırım ve iiretimdeıı dahnlıızlı 

biiyiiıııiiştiir. 1 1 Bu dönemde İngiltere baııkal.ırıııın ABD ve r\vustrnlya'daki demiryolları 
ynpımına fon tahsis etmeleri sermaye piyasnlnrının ne derecede bağlanmış olduğunun bir 

diğer göstergesidir. 12 Dönemin en önemli sermaye ihracntçılnrı İngiltere, Fransa ve 

Alnıanya olmuşlnr. En çok sermaye ihraç eden İngiltere 1870-1914 yılları arasında yıllık 

milli gelirinin ortalnma 9'o 4'iiııii ihrnç etmiş, 1913 yılı için bu rnkam% 9 olınuştur. 13 

9ADAU, a.g.c., s.62. 

ıoHIRST-THOMPSON, a.g.c., s.8. 

ı ıP .BA 1 ROCH -R .KOZU L- WR lG HT. Globalisation l\1yths: So ın e Histarical 

Reflcctioııs on Intcgrction, Industrialisation and Growth in the World Econoıny, 

UNCrAD Discussion Papcr, No: I U, Mart 1996. T;:ıblo 1, s. lO. 

12 Beyin Fırtınası, s .208. 

13 HIRST-THOMPSON, :ı.g.c., s.9. 



Tablo 1: Bazı Clkcll'rin Bazı Yıllara Ait Dış TicarcUGSYİH Oranları 
1913 19.:'0 ı~n.~ 1993 

Inı.:iltcn: -1-U 36.0 YU -10.5 
Fr..ııı~:ı 35.-1 21.2 29.0 32.-1 
.-\1 ınan' a 35.1 20. I 35.2 3S3 
.bpı.)ll\ :ı :ı. ı .-1 16.9 ı~u 1-1.-1 

Kaynak: HIRST-THO\!PSON. a.g.c .• Tablo ı. s. 60 

\!al ticaretinele de benzer gelişmeler olmuştur. Dış ticaretin (ihracat artı ithalat) 

GSYİH'ya oranını uluslararasılaşınanın bir ölçiitii olarak alınırsa, Tablo ı 'den ele 

görlildliğii gibi, çoğu ülkenin 1990"1arela bile ulaşanıadığı bir dışa açıklık vardı. Sadece 

ihracatın GSYİH'ya oranına bakılelığında d:-ı benzer durum oı1aya çıkacaktır: 1913 yılı için 

bu oran Batı Avrupa i~·in <:o 18.3. ABD için % 6.4. Japonya için 7c 12.5 olarak 

gerçekleşıııiştir. 1 -1 Diinya dış ticaret hacmi 1870-1913 yılları arasında ortalama yıllık 9c 

3.4 artmış. iiretinı artışı ise S''c- 2.1 olıııu~tur. 15 Görlildiiğii gibi. bahseelilen dönemde 
biitiiııkşme siireci çok hızlı ilerlemiştir. 

/9/4-/945 Dönemi: I. Diinya Sa,·aşı sırasında uluslararası ticaret ve sermaye 
hareketlerinde diişme olmasına rağmen liberal göriiş ağırlığını koruduğundan .s:-ıvaş sonrası 

yıllarda da kiireselleşme siireci bir önceki dönemdeki kadar hızlı olmasa da devanı etmiştir. 
/\ncak 1920'1erin soııuııd:-ı p:-ıtl:-ık veren kriz uluslarar:-ısı ekonomide uzun yıll:-ır boyunca 

:-ışılaınay:-ıcak cluvarl:-ırın yiikselnıesine neden olmuştur. Piyasaların çökmesinden daha 

önemli olgu, finansal işlemlerele liberal geleneğin son bulmasıdır. 16 Gerisinde patlak 
veren ll. Diinya S:-ıvaşı ise biitiinleşme lı:-ıreketlerinin daha d:-ı ertelenmesine neden 

olmuştur. Diiny:-ı ekonomisinin yaşadığı durgunluk ve artan korumacılık eğilimleri 

sonucunda cliinya ticaret hacmi oı1alanıa yıllık aı1ışı% 1 'in altında kalınıştır. 17 

1945-/970'/erin Ortası Dönemi: Savaş sırasında uluslararası ticarette önemli 

ölçüde daralma meydana gelmiştir. Tahribata uğramış Avrupa iilkeleri yeniden kalkınmak 

için koruma duvarlarını yeniden ördü. Avrupa'da özellikle sermaye hareketliliğini 

sınırlandırma ihtiyacı duyulnıaktaydı, çlinkli biiyük çapta kaynak çıkışı yaşanıııaktaydı. 1 ~ 

Keynesçilik reel bir kurtuluş yolu olarak bilinçlerele yer edindi. 19 Ancak bu tiir 

1 ~BAIROCH-KOZUL-\VRIGHT, a.g.c., s.6. 

15 HIRST-THOMPSON. a.g.e., s.JO. 

160ğuz ESEN. "finansal Piyasaların Küreselleşmesi \·c Sermaye Kontrolleri'', Ekonomik 

Yaklaşım Dergisi, C.R, S.27, Kış, 1997, s.3-1. 

17HIRST-THOMPSON, a.g.e., s.-17. 

ISLc\·cnt SA N i N, '·K üreselleş mc Tartı~ maları Üzeri ne Bazı Notlar", Ekonomik Yak! aşı ın 

Dergisi, C.5, S.I-1, Yaz. 1995, s.I02. 

19ADALI, a.g.c., s.-1-1. 
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konıın~cılığı sanınan bir t~k KEY:\ES (k~ildi. Alternatif bir plan olan WHITE planında da 

özellikle sermaye hareketlerinin kısıtlanmasına ilişkin maddeler yer alıyordu. Tiim bunlar 

ABD iş dünyasının işine gelınediğinden şiddetli muhalefetiyle karşılaşmıştı. çiinkli sanayi 
dokusu bozulan AHupa ülkeleri çok çekici bir pazar ik~n. Avrupa'dan ABD'ye kaçan 

sermaye girişi de önemli ölçiide azalacaktı. Ancak bu muhalefete rağmen uluslararası 

ticaret \'e sermaye han~keıleri alanlarındaki kısıtlamalar Bretton Woods Anlaşması ile 

hayata geçirilmiştir.20 

Ticarete getirilen engeller 1950"1i yılların ortalarına kadar sermaye hareketlerine 

uygulanan engeller kadar tepki çekmed i. 1 970"1ere gelindiğinde talebin doyıııası. verimlilik 

artışında yavaşlama. Uzakdoğu iilkeleriniıı başta olmak lizere GOÜ'Jerin sanayileşme 

hamleleri sonucunda kızışan rekabetle GÜ'Ierin pozisyonlarını kaybetmeleri krizin 

başlangıcını işaret etmekteydi.21 1950-1973 yılları arasında iiretimcleki yıllık ortalama% 

5.3 'lük bir aı1ışa karşılık ticaret yılda oı1alama% 9..+ oranında biiyiinıiiştiir.22 

Daha sonra siyasi birliğe yönelen AHupa Ekonomik Toplulukları'nın ilk adımı 1957 

Roma Antiaşması ile atılmıştı. Ancak o sıralarda anlaşmanın amacı esas olarak Avrupa'da 

barışı \'e iiye iilkelerin refah se\·iyelerinde an ışı sağlamaktan ibaretti .23 

Dönemin sonuna doğru konınıacılık eğilimlerinin azalması ilc birlikte kiireselleşme 

siirecinin yeniden ilerleıııesi için önii açılmış oldu. Giiıııriik vergilerinin az da olsa 
indirilmesi. Bretton Woods sisteminin yıkılması. ortak pazarlarm kurtılınası bir sonraki 

dönemde gerçekleşecek hızlı biitiinleşmenin teınel taşları olmuştur. 

1970'/erin Ortosnzdon Gziniimii:e Kocfor O/mı Dönem: Sistemin krize girmesiyle 

başlayan çıkış yollarını arama siireci, liberal hiikiiıııet politikaları, şirketlerin stratejilerini 

belirlerken diinya pazarlarını da artık dikkate almalaiı ve iletişim teknolojisinde kayeledilen 

gelişmeler 1980'1ere kadar siiren kargaşayarağmen küreselleşme slirecinin her geçen glin 

hız kazanmasına yol açmıştır.2-+ 

Kendi pazar kapılarını aralayan vc sermaye hareketlerini kontrolden arındıran 

gelişmiş ekonomiler GOÜ'Ierden ekonomilerinin tamamen liberalleştirnıeleriııi talep 

20 ESEN, a.g.ın., s.33. 
") ı .. ' -- O(AL. a.g.ın., s.::ı. 

22 HIRST-THOJ\1PSON, a.g.c., s.l O. 
') ~ .. . -
-· 0(-AL, a.g.ın., s.::ı. 

2-IErol KUTLU, "Kürcsdlcşmc ,.c Etkileri", Anadolu Üniversitesi İ.i.B.F. Dergisi, 

c.ı...ı, S.l-2, 1998, s.3()8. 
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etmeye başladılar. bu amaçla da ulu!'lararası kuruluşları devreye soktular. Dayatılan 

liberalleştirnıeyi gerçekle~tiren ülkeler kısa bir siire sonra krize yak:ılanırken. 

korumacılıktan vazgeçmeyenler az çok istikrarlı gelişmelerini konıyabildiler. 

Genelliberalleşme eğilimiyle birlikte bloklaşma süreci daha hızlı ilerleme kaydetti. 

Hem kendi pazarlarını korumak. hem de kendileri için yeni pazar açma amacını giiden 

GÜ"Ier çöziinıli ortak pazarlar ,·e giimriik birliği tiirli birleşmelerde buldular. Bu blokların 

çoğu ekonomik birleşme aşamasında iken AB parasal ve siyasi birlik yönünde önemli 

mesafe katetmiş durumdadır. 

1.3. Küreselleşmenin Eksenleri 

1.3.1. Üretimde Kürescllcşınc 

Cretimde kiireselleşme. şirketlerin sınır ötesi sabit sermaye yatırımı, sınır ötesi i~tirak. 

fason imalat anlaşmaları ve başka yöntemlerle mal ve hizmet iiretiın faaliyetlerini kendi 

Lilkeleri dışına yaymaları olarak tanımlanabilir?:; 

1.3.1.1. 1950'1cr Öncesi Durum 

Genel kiireselleşıııe eğiliminde olduğu gibi, XV-XIX. yiizyıllar arasında iirctimin 
kliresclleşmesi yok dcııilccck kadar öneııısizdi. Sanayi Devrimi ile birlikte eııeıji kaynağı 

olarak buharm kullanılmaya başlamasıyla fabrika sistemi ortaya çıkmış, bu da znmanla 
kitlesel üretimin gerçekleştirilmesini olanaklı kılmış. Böylece uluslararası imalat da gelişme 

göstermiştir. 

1870'1ercleki gelişmeler sayesinde tiretimin de ana iilke dışında gerçekleştirilmesi 

yaygınlaştı. Doğrudan yabancı yatırımlar bu dönemde tarımsal faaliyetlere, ınaden ve 

hammaddelerin aranıp işletilmesine yönelikti.26 1913 yılında DYY'Iarda yapılan iiretim, 

toplam diinya tiretiminin 9o 9'una ulaşmış duruındaydı. 27 Üretimin 

uluslararasılaşmasıncla başı İngiltere çeknıekteydi (Tablo 2). 

25 DPT, a.g.c., s.l O. 

26HIRST-THOMPSON, n.g.c., s.-+5. 

27Selçuk ARI, '·Kuresellcşnıe, Değişen Rekahet Dengeleri \C Tiirkiyc··, Göriiş Dergisi, 

Ağustos, 1997, s.5R. 



Tablo 2: 1913 Yılına Kadar Yapılan DYY'Iarın Ka~·nak Ülkelere 

Göre Dağılımı U\Iil~·on Dolar) 
ln!!iltc:r~ Sl72 
ABD 2652 
Alnıaın J 2600 
fran!'a 1750 
HollanJa 9?" _:ı 

Kaynak: HIRST-THO\IPSON, a.g.e .• s . ..J.6. 

İki savaş arasında a~ırı üretim krizi patlak verınce konınıacılık eğilimlerinin 

yiiksc> Inı esi i ki farki ı ge 1 i şnıeye yol açtı: bir taraftan üretimin yayg ınl;ışması ya vaşlarke n, 
diğer taraftan da gümriik du\'arlarını atlayıp içeride üretim yapabilmek için gerçekleştirilen 
yatırımların ilk örneklerinin ortaya çıkmasına yol açtı. Fakat bu eğilim sadece 1950'1erden 

sonra yaygınlaştı.28 

1.3.1.2. 1950-1960'1ı Yıllar Arasında Üretimin 

Küreselleşmesi 

II. Dünya Savaşından sonra metropol ülkelerde kitle tüketimine dayalı yoğun 

sermaye birikim siireci iiretiın siirccinde kökiii değişikliklerin ortaya çıkımısına yol açtı. 
Tnsnrıın ve mühendislik iiretim işlerinin ynpıldığı fabrikadan göreceli bir bağımsızlık 

kazandı. iiretiın vasıfsız işgiiciiniin yapabileceği. beceri istenmeyen siirecc döniiştüriildii2lJ, 

yiiksek derecede işböliiıııiine gidilcli·; 0 . Sonuçta ortaya çıkan, Ford'un 1900'1erin 
başlarında kazandırdığı iiretiın sisteminin biraz daha şekil değiştirmiş biçimiydi. 

ll. Diinya Savaşının yarattığı tahribat ve Soğuk Snvaşın başlamnsı savaş sonrası 
doğrudan yatırımların ortalama kar oranlarını yükseltti. Bu gelişme sürecinde Fordisı 

iiretiın sistemi geniş kabul görclii. Aslında Fordizm tiretime bantta montaj sistemini 

uyarlamasıyin sınırlı kalmayıp, genel anlamda ücretinalım güclindeki artışları tiretkenlikte 

ortaya çıkan artışlara bağlayan ve bu bağı bir toplumsal kosensiis temelinele 

kunıınsallaştıran birikim modelinin adını ifade etmektedir.31 Bu iiretim sistemine 

yaygınlık kazandıran bir diğer neden de tiretim stirecinde emeğin kontrol nltıııa alınnıasındn 

etkili araç olmasıdır.32 

28Rhys JENK1NS, Kalkınına İktisadı; Yiikselişi ve Gerilemesi, (Dcr.: fikrct 

Ş EN SES) (ÇeL S~dcf ÖZlÜ RK). İkıişi ın Ya: ı ncı lı k, isı~mbu1, 1996, s.228. 

29 t ADALI, a.g.c., s.-tl. 

30.ıENK1NS, a.g.c., s.231. 

31 ADALI, a.g.c., s...ıs. 

32EŞKİNAT, a.g.c., s.l21. 
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Zamanında etkin bir üretim sistemi olarak yaygınlık kazanan Fordisı tiretim 

biçiminin sonıniarı da yok değildi. Esneklik yoksuni uğu. biiyük ölçekli yatırımı haklı 

çıkarmak için standartiaşmış iirtinierin uzun s ii re üretilmesi gerekliliği. işçiyi işe 

yabancılaştırarak üretimde wrimliliğin dii~nıesine yol açması. biiyük hammadde ve ara mal 

stoklarıyla çalışına zonıııluluğu bunların ba~lıcalarıdır.33 

1.3.1.3. Fordist Üretim Sisteminin Terk Edilmesi Ye 

Yeni Üretim Sistemlerine Yöneliş 

Fordist üretim sisteminin eksiklerinin doğurduğu sonuçlar, pazarların mala dayması 

ve konjoktürel nedenlerden dolayı I960"1ıların sonlarına doğru verimlilik artış hızında 

yavaşlama. kapasite kullanım oranı diişii~ii. oı1alama kar oranının azalması şeklinele oı1aya 
çıkmaya başlamıştır. Verimiilikle ücreti birbirine bağlayan Fordisı tiretim sisteminde 

verinılilik artış hızının diiştüğii oı1anıda onalama karın diişmesinin engellemenin tek yolu, 

iicretin satın alma giiciiniin azaltılmasıdır \·e bu yapıldı da. Ancak bu kez ele efektif talep 

diişttiğii için iiretiın fazlası oı1aya çıktı. Aşırı iiretim ise rekabeti daha da arttırdı.J..J. Ufukta 

yine bir kriz gözüktti. 

Beliren krize karşı çıkış yollarının aranması tiretimin kiireselleşnıesi siirecine de ivme 

kazandırdı. Bu hızlanma birkaç yön(kn işleyen siireçler sonucu ortaya çıktı. İlk olarak. 

verinılilik artış hızının düşmesine k<ır~ı alınan önlemler etkili oldu. Ölçnıeye dayalı i~lerde 
insanın yerine alet kullannrak iiretim blitesi arttırıldı. r\rtnn nınliyeıleri azaltmnk için 
iletişim ve tnşınıacılıktn sağlannn ilerlemeler sonucuncin niteliksiz işgiidiniin kullanılnbildiği 

sektörlerele Liretim GOÜ'lere knydırıldı. Pazarların mala daymasının ynnında Doğu Asya 
ülkelerinin de yarışa katılmalnrı rek;-ıbeti ~iddctlendirdiği ortamda mal farklılaştırnıa slireci 

hızlanmış oldu. Siireci hızlandıran bir diğer etken ise iiretimin GOÜ'Iere aktarılması 

sonucu doğan işsizliğin önline geçebilnıek için ylikselen korumacılık eğilimleridir. 

Konınan pazarları ele geçirmek amacıyla üretim bu korunan pazarlarda yapılmaya başladı. 

Son etken ise finansal piyasaların btitiinleşmesi ve sermaye hareketlerinin 

serbestleştirilmesi sonucu doğan faiz Ye kur dalgalanmalarıdır. Japon Yeninin değer 

kazanması sonucu üretimin dışarıya kaydınnaya çalışılınası buna bir örnektir.35 

Üretimde kiireselleşnıenin hızlanması yeni liretim sistemlerinin ele gelişmesine yol 

açtı. Fordist liretiın biçimini terkedemeyen ABD ve Avrupa kaynaklı ÇUŞ'ler 1970'lerclen 

itibaren daha esnek liretimin gerçekleştirilmesine olanak tanıyan örgütlenmeyi benimseyen 

Japon firmalarına pazar paylarını kaptırmaya başlamışlardır.36 Japon şirketlerinin başarısı 

.BJENKINS, a.g.e., s.233. 
3-IADALI, a.g.e., s.-+5. 

-'5DPT. a.g.e., s.ll-12. 

36AI'I . -o ' ' .l.g.nı., s.:ıo. 
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Japon biçimi örgütlenmenin yaygmlık kazanınasına ycıl a~s·tı. Bu örgütlenme bi<;iminin 

özellikleri ise şunlardır:-'7 Stratejik yönetim. tam zamanmda iiretiın. toplanı kalite yönetimi. 

takım çalışması. yönetirnin ademi ınerkezik~tirilıne~i. sayısal \'e fonksiyonel anlamda esnek 

istihdam. Bir tablo şeklinde Fordist \'e Po~t-Fordist iiretiın sistemlerinin karşılaştırılması 
Tablo 3'tedir. 

Tablo 3: Fordist Ye Post Fordist Cretiın Biçimlerinin Karşılaştırılması 

Kayıı:-ık: 

Firma- Fahrika 
Bih üklüğii 

Ttknoloji 

I~giidi 

Yiinttiııı 

l'rdiııı 

lük:ılıl'l<;i 

D:nTaııı~ 

Kurumsal Yapı 

Fordist-Kitksl'l ·Cn·tim 

llıti>:ı,l:ı~nıış 1 ı::lı:;is cJı!ıni~ 

ııı:ıkiıı:ı 

'Sınırlı eğitim 

'Tas:ırbına 1·c ll~ ~lll:ı:ıu 

:l) rılıııı~ 

'l':ırç:ıl:ıııınış 1·c :ı) rılıııı~ 

'D:ir ~iin:1· t:ıııııııı 

'·Sınırlı sa~ ıJa q;ınJ:ın ıirun 

JE0JKINS. a.g.e., s. 232. 

Post-Fordisi l'n·tim 

•(!enel eğitimli 

'Tas:ırl:ıııı:ı 1 c ll~ glll:ııııa 1->liltink~ıııiş 

; Çok) cinili bcc·cri. Jeğişken gcirc·1 kr 
'(icniş ı:!cirev tanıını 

biriınkr 

Değişime hıt.lı ll~ uııı, yenilik 

1.3.1.4. 1970' lerelen Gün ii m üze Kadar Olan Dönem 

IL Diinya Savaşı sonrasında iiretimiıı kiireselleşıııesi hızlan<mık devam etmiş olsa da, 

1980'1ere kadar yerli yatırımlar doğrudan yabancı yatırımlardan daha fnzlaydı, yani içeride 
~~ 

ii reterek ihraç etme politikası daha ağır basıyordıı:'' Ancak 1 960'1arın sonunda bnşlayan 

ve 1 980'1ere gelincliğiııcle iyice yaygınlaşan diğer eğilim- dışarıda U reterek içeriye ithalat 

yapıııa eğilimi- baskın çıkmaya başladı (ihracat ve DYY'Iarın akış eleğerleri Çiziın I ve 

Tablo 4'cle görülmektedir). Nitekim DYY'Iarın toplanı üretim içincieki payı da bu eğilimi 

doğrular nitelikte: 1960'ta 1913 yılı değerinin yarısına(% 4.4) eşit olan bu değer 1975'te 

% 4.5'e, 1980'de% 6.4'e ve 1991 yılında da% 8.5'e çıkınıştır.39 

3 7 EŞKİNAT, n.g.c., s. ı 2-1- ı 26 . 

.3RHIRST-Tii0!\1PSON, n.g.c., s.81. 

·' 9ESEN, a.g.m., s.27. 



Grafik 1: İhracat YC DYY'Iarın Akış Değerleri, 1975-1989 (cndcks bazında) 

.. «141 

:«lll 

Kaynak: 

/ 

'ı 1 ı: .• ~ 

./ 
/ 

Tablo .ı: İhracat Ye DYY'Iarın Akış Değerleri, 1975-1989 
(cndcks bazında) 

75 76 77 78 79 so 8 ı 82 83 8..ı 85 86 87 
DYY 100 ı() ı 103 128 22S 200 183 lOS 130 160 17S 2::-17 -162 
İlır. 100 llS 128 1-l-0 180 232 no 202 208 210 220 ?.12 262 

HIRST- THO:-.IPSON, a.g.c., s. 83. 

88 89 
S7S 670 
308 ,~-. _,.) 

I 983- I 990 dönemi nde OY Y 'lar yı 11 ık % 34 oranı nda artış göstermiştir (karşılaştırma 
için: mal ticareti artış hızı aynı clönenı için <7'c9'tlur). Ancak 199Crların başından bu yana 
DYY"Iarın bliyiiıne hızıııcfa bir yavnşlaıııa meyclnnn gelmiştir. hatta 1992 ve 1993 yıllarında 

kiiçtik bir diişiiş gerçekleşmiştir. Bunun başlıca iki ııedeııi vardır. /\sıl sebebi. biiyiik 

ekonomilerde yavaşlayaıı biiyüme oraıııdır.-1° Bir diğer neden ise ortak girişim, lisans 

anlaşmaları ve işletme nnlaşnıaları gibi çoğunluk hissesi sahipliği gerektirmeyen 

uluslararası yatırım bi<;imlerinin önem kazı:ıııııasıclır.-1 1 

GÜ'ler her ne kadar üretimi GOÜ"Iere kaydırmaya eğilimli iseler ele, teknolojinin 

aııalıtarlarıııı elden bırakmamaya özen gösteriyorlar ve araştırma-geliştirme harcamalarının 
biiyük bir kısmını ana vntanda yapmaktadırlar. İletişim ve taşımacılık alanlarında 

başdöııdiiriicü gelişmelerin üretimin en ucuza nıalolcluğu yerlerde yapmaya fırsat tanıması, 

çevreye verilen zararları en aza indirilnıeye çalışılması ve gelir artışlarını sürdürme isteği 

standartiaşmış ınalların tiretimini GOÜ'Iere bırakarak teknoloji iiretinıinde ilıtisaslaşınayı 

her açıdan daha karlı kılıyor.42 GÜ' ler bu gelişmeyi getirelikleri çeşitli diizenlenıelerle ve 

sergileelikleri tutumla elesteklemektedirler. Birincisi, ÇUŞ'Ierin üretime yönelik doğrudan 

yatırımları karlı buldukları lıer yerde yapınalarına karşılık Ar-Ge faaliyetlerinin ABD 

kökenli şirketler% 90'ını, Alman ve İngiliz kökenliler ise % 85'ini ana vatanlarında 

40HIRST-THOMPSON, a.g.e., s.82. 

41 .IENKINS, a.g.e., s.228. 

42 IWT, a.g.e., s.l9. 
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yapınaktadırlar.-0 Bir diğer gösterge de sanayileşmiş iilke çıkışlı ÇL;ş·lerin 
sanayileşmekle olan ÇUŞ"Ierle tiretim alanlarında ittifaka gitmelerine karşın Ar-Ge 

faaliyetleri konusunda birieşirken Yeya işbirliği yaparken sanayileşmiş iilke kökenli 

ÇUŞ"Ieri seçmeleridir.-+-+ L1çiinciisli ise Uruguay Round"tla fikri miilkiyet hakları 
konusunda kabul ettirilen anlaşmadır (TRİP). Bu aniaşına genetik mühendisliği ,.e patent 

koruınacılığ.ı. ticari markalar. telif hakları üzerindeki minimum standartlar. endüstriyel 

tasarıınlar, bilgisayar entegre devreleri. plan tasarımları gibi konuları içerir. Bu alanların 

hemen hemen hepsi yeni teknolojilerin uygulanmasının biiyük ufuklar açacağı alanlardır Ye 

tamamına yakını da GÜ"Ierde yoğunlaşmış dunımda.-+5 

Yakın gelecekte iiretimin kiireselle~mesi devanı edecek gibi gözüküyor. GOÜ"Iere 

kağıt-ağaç. temel metaliirji. inşaat malzemeleri. kimya sektörü gibi eski kuşak sanayilerde 

bir miktar yabancı sermaye girişi daha gerçekleşecek. ,-\ncak ileri teknoloji gerektiren 

alanlarda GÜ"Ier aynı ciananışı sergilemeye istekli olmayacaklardır.-46 

\'erilen Grafik 2"den de göriildüğii gibi, 2000'de GÜ"lerin ve 4 Kaplan'ın (G.Kore. 

Tay,·an. Hong Kong \'e Singapur) sanayi üretimindeki payı 1988'e kıyasla biraz daha 
azalmıştır: '7o 72.8'clen !Jc 69.5'e. Bu gelişme GOÜ"Ierin saııayileşmesiııclen çok 

GÜ"Ierin kaynaklarını hizmet sektörline kaydırnıalarındandır...ı7 

-BsANiN, a.g.m., s.ııo. 
44DPT, a.g.c., s.l9. 
45 HIRST-THOMPSON, a.g.c., s.85. 

46ADALI, a.g.c., s.99. 

47ADALI. a.g.c., s.IOO. 



Grafik 2: Diinya Sanayi l'rctiminin Coğrafi Dağılımı 
(1988 YC 2000-tahmin) 

a) 1988 

b)2000 
[';.~~ .. 

---ı---- j~ .... 

i\Jot: Diğer içimk Ok~;ıııus~;:Hdiğcr As~;:ı ülkeleri ( 1988"Jc C:t -l.9 1 e 20<)"Jc C:!:- 8). L.Anıerika 

{S'r 3 1·c r1r -l.6) 1 e Afrika 1·c Ort;ıUl'ğtı (c~ 1.7 1·e r.f 2.7) dahildir. 

Kaynak: ADALI. a.g.c., s. 100. 

1.3.1 .5. Üretim ?\e Derecede Kiirescldir'? 

Giinliıııiizlin şartları göz öniinde bulundurarak atılan ilk bakışta bu soru yersiz 
göriilebilir. Gerçekten ele, son montaj ı İngiltere ve Hollanda ·cıa gerçekleştirilen Ford 

Escort arabalarının parçaları 15'ten fazla iilkecle iiretilirken; "Made in ... " damgası 

ı:Jarçalarının ondan fazla ülkede iiretildiği bir iiriiniin sadece son montaj yerini ifade 

ederken ve GOÜ'Ierin son 15-20 yıl içinde toplanı tiretimdeki payları sUrekli artarken 

üretimin artık kiireselleşnıiş olduğu izleninıi kolayca cloğabilmektedir. Ancak biraz daha 

ayrıntılara inildiğincle ilk izienimin ne kadar yanıltıcı olduğu ortaya çıkacaktır. Üretimin 

kiireselleşnıesi tUm iilkeleri kapsıyor gibi gözlikse de, G Ü'Jerin ihtiyaç duymadıkları, 

gereksiz görelUkleri veya çevreye çok fazla zarar veren alanlarda Uretinılerini GOÜ'Iere 

aktarnıaktadırlar. 

ı ..ı 



Tablo 5: Dün)·adaki Doğrudan Yatırımların Miktar Ye Yiizdc Olarak Dağılımı 
\'C Gelişimi 

Yaı.Ka\ ııai':ı ABD IL\' nıpa .laptm~ a Diğl:r Düıı~a 

Yaı.Yai l'lkl:kr 
!9SO ı - 96 6 120 222 

A.B.D. 2 17.1 1.0 21.-f 9.6 
1990 ı - 231 21 20-1 456 

2 - 125 1.1 ı 1.0 24.6 
19SO ı 44 119 2 S9 154 

Batı 2 7.9 21.3 0.4 15.9 -+5.4 
Anupa 1990 ı 261 494 lO IS5 956 

1 ı ..ı ...ı 26.7 0.5 ı 0.0 51.7 
19SO ı ' ..ı - 19 27 ..., 

.lapoıı~a 2 0.1 0.7 - :u ..ı.s 

1990 ı 100 43 - 87 230 
1 5.-1 1.3 - 4.7 12.-+ 

1980 ı ll 20 ı 19 57 
Diğer 2 _;o 3.6 ().2 3.4 10.2 
U lkeler 1990 ı 6-1 70 -1 70 20S 

2 3.5 3.8 0.2 3.8 ı 1.2 
J9SO ı 65 239 9 2-17 560 

Düıı)a 2 ı 1.6 -+2.7 1.6 44.1 100 
1990 ı ..ı.:; ı 838 35 .'i-16 1850 

2 ? ' ' -~' ··"" -15.3 1.9 295 100 

Kaynak: r\DALI. a.g.e.~ s.98. 

( 1) \ liktar oiar<ık, nı il) ar Jnl<ır. 

(2) Ttıplam içindeki p:ı: ı. r·; 

DYY'Iarda da durum pek farklı değil: yatırımların biiyiik bir kısmı GÜ kökenli olııp. 

yine GÜ'Ierc yapılmaktadır (DYY 'ların kaynak ve hedef iilkcler itibariyle dağılımı Tablo 

S'de \'Crilmekteclir). ABD. Avrupa Ye Japonya diinya DYY'Iarının % 81'ini 
gerçekleştirmektedirler ve yine buiilkelerin DYY'Iarından aldıkları pay 9o 70'tir (1990 yılı 

için)_..ıs GOÜ'Iere yönelik DYY'Iar artış göstererek 1992'de% 31, 1993 yılında ise% 

43'e-l9 ulaşmasına bakarak iiretiın teorik olarak gelecekte eşit bir şekilde dağılacağı 
söylenebilse de, artık teknoloji üretme yeteneğinin mal tiretme yeteneğinden çok daha 

önemli olduğu bir diinyada eşitliğin sağlanacağını eliişiinmek bir hayalden ibarettir. Çiinkii 

kıtlık rantı etkisiyle teknolojinin ana vatanı olan ülkelerele ticretler diğer ülkelerinkinden 

daha yliksek saptanacak. Hatta tiretimele küreselleşme tersine de dönebilir. .TİT tiretim 

biçimlerinin yaygınlık kazannıasınııı yanısıra karmaşık ve çok işlevli makinalardan anlayan 

ve çalıştırabilen eğitimli ve çeşitli becerilere sahip işgiicli ihtiyacı gelişmiş iilkelcri sınai 

yatırımlar açısından daha çekici kılabilir.50 Bu durumda eşitsizlik daha da artabilecektir. 

48ADALI, a.g.c., s.98. 

49 ESEN, a.g.c., s.28. 

50JENKINS. :ı.g.e., s.250. 
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Sonuç olarak. sanayinin önem ka) bederek artık teknolojinin küreselleşmesi 

tartışılması gerekirken sanayinin gittikçe eşit dağı! ıma yol almasına rağmen (ki bu da sadece 

nispi bir gelişmedir). gelecekte GOÜ'Ierle GÜ'lerin arasındaki farkın kapanacağı 

söylenemez. Hatta teknolojinin küreselleşmesinde oı1aya çıkacak olan eşitsizlik üretimdeki 
eşitsizlikten kat kat ciddi olacaktır denilebilir. Ancak bu eşitsizliğin GÜ"Iere şimdiye kadar 

olandan çok daha fazla olumsuz etkisi olacak ve bu etki siyasi ve iktisadi alanda değil, aşırı 

dincikrin. teröristlerin aktifleşınesi şeklinde gelecektir. 

1.3.2. Finans Kesiminde Küreselleşme 

Finans piyasalarının iç içe geçme siireci incelenirken yine iki ana döneme böllinerek 

incelenmelidir: küreselleşmenin sınırlı kaldığı ve esas olarak iç tasarruf yetersizliğinden 

kaynaklandığı ı970"1er öncesi ve sermaye piyasasının tanı olarak global nitelik kazandığı. 

hatta sermaye kontrolleri taı1ışmalarının gündeme geldiği ı 970'1er sonrası. 

1.3.2.1. 1970~1cr Öncesi Durum 

Finans piyasalarının birleşmesine yönelik ilk adımlar yine söıııiirgecilik dönemiyle 

başlamıştır. Ancak o dönemlerde iç tasarruflar yetersiz kaldığından gelişen süreçte bu 
eksiği karşılamak için sermaye transferi ağırlıklıydı. Daha 1800'1i yılların başlarıncia 

dönemin finans merkezleri olan Paris ve Londra dış krediler sağlanıaktayclı. Özellikle 
1820"1crde siyasal bağımsızlıklarını kazanan Latin Amerika iilkelcri yoğun borçbnma 
siircciııe girmişlerdir. 1\:itekiın ilk dış borç krizi de bu iilkelerde 1870'1ercle ortaya 

çıkmıştır. 

1 S70'1erin sonundan I. Dünya Savaşına kadar yiiriirliikte kalan altın suındaı1 sistemi 

her paranın resmi altın karşılığının belirlerınıesini gerektiriyor; altının ihraç ve ithali, hiçbir 

cari lıesap veya sermaye hesabı kısıtlanmasına tabi tutulmaksızın serbest bırakılıyordu. Bu 

durumda enıisyon doğrudan doğruya ilitın rezervlerine bilğlıclır. Altm fiyatında farklı bir 

uygulama yilpnıa ihtiyilcı duyulduğunda bu aneilk geçici bir uygulama olilbilirdi ve 

konvertibilitenin en kısa zamilnda yenielen sağlanmalıydı. Ancak ilitın stanclardııım 

böylesine püzlirsüz işlemesi aneilk teoride ıniiıııkiind(i. Sistemin işlemesi için bir koşul 

haline gelen ulusal cleflasyon önlemlerinin alınıp uygulanınası genellikle giiçllikle 

gerçekleştirilnıekteydi. Ulusal ekonomileri şiddetli altın hareketlerinelen korumayil yönelik 

çeşitli altın hileleri ortaya çıktı.5 1 Fakat yine de 1870 ile ı 9ı4 arasında kurlilr çok kiiçiik 

oynamalar gösterdiğinden sermaye ilırilcı özellikle XIX. yiizyılın sonuna doğru hızlanmıştır. 

Ayrıca sermaye ihracında nice! yanında niteliksel değişiklikler ele o dönemele ortaya 

çıknııştır.52 

51 HIRST-THOMPSON, a.g.c., s.7l-72. 

52 Sinan SÖNMEZ, Dünya Ekonomilcrinde Dörılişiinı, imge Kitabc\·i. Ankara, 1998, 
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.-\ltın standardının uygulanmasındaki başarı hiçbir ülkenin. hatta İngiltere'nin bile 

para arzını kontrol etme sonımluluğuııun iistlenmemesinden kaynaklanmaktadır. Fakat 

yine de İngiltere'nin ~rbest dış ticareti sağlama taahhüdü ve Londra'daki finans 

piyasalarının derinliği sistemin işlemesinde önemli rol oynamıştır:"-' 

1. Dünya Savaşının patlak vermesi) le işlerliğini kaybeden altın para sistemine savaş 

sonrası döniilmeye çalışılsa da başarılı olunamamıştır.54 Sa,·aş yıllarında dağıttığı borçların 

geri ödenıneye başlaması 5" Artan ekonomik giiciiyle birleşince ABD diinya bankeri 

konuımına gelmiştir. Bu dönenide ABD'den dışarıya sermaye ilnacı hızlandığı gibi iilke 

içinde de kredi musluklarının açılması sonucu özel borçlar aşırı derecede artmış, 1929 

yılında özel borçların milli gelire oranı ~ 1 8-t'e ulaşmıştır. Hisse senetlerinin fiyatları 
şişerken spekiilasyon amacıyla borçlanma artarak devam etmiş ve 1929 krizinin 

patlamasında aşırı tiretim ile aynı ölçiide genişleyen kredi hacmi ve hızla aı1an speklilasyon 

da etkili olınuştur.56 Krizin yayılmasıyla birlikte yavaşlayan sermaye hareketleri, dış 
ticaretin 2/3 oranında azalması, yapılan devalüasyonlar ve getirilen önemli sermaye 
denetimleri sonucu birçok Latin Amerika ,.e DoğuAvrupa iilkesi borç servislerini yerine 

getiremez olmuşlar. Söz konusu dönemde bu bölge ülkelerinin dış borç servisinin kamu 
gelirlerine oranı oı1alama l/3"e ulaşması ,.e döviz elde edcnıemeleri bir yana. milli paraları 

bile clövize çevirememelcri ı 931 'ele Bolivya. Brezilya, Peru. Şili ve Unıguay'ın. ı 932'de 
Kolombiya'nın ve ı933'te ,.\rjantin ,.e Kiiba'nın dış borç servis ödemelerini tamamen veya 

kısmen askıya almalarına yol açmıştır. Bu borç krizi 1935 yılına doğru aşılabilmiş ve dış 
borçlanmanın bu clöııenıcle lıız kestiği. birçok iilkenin ele dış borç yUklinlin lıafiflediği 
gör ii lmiişılir. 

/\BD'nin J93ı yılıııda yaşadığı sermaye kaçışı İngiliz stcrlinine yönelik spekülatif 
baskıları da arttırması sonucu İngiltere'nin 1920'1erin ortalarında uygulanmaya devam 

ettirilen altın standart sisteminelen ayrılmasıyla birlikte GÜ'ler farklı tavırlar takındı. 

Alnıanya ve Japonya krizden sonra ödemeler bilançosu açıklarını kapatmaya yönelik 

olarak uygulamaya koydukları kapsamlı sermaye kontrolleri zamanla bunları 

makroekonomik politikanın vazgeçilmez unsuruna çevirirken, Fransa, Belçika, İtalya ve 

Hollanda'nın yer aldığı Lilke grubunun iktisat politikalarındaki değişim, daha yavaş ve 

teclrici oldu. ı930'Jarın başında bu ülkelerin döviz piyasaian göreli olarak serbestti ve 

sermaye akınıları öniinde çok az engel vardı. Ancak 1930'Ju yılların ikinci yarısında bu 

5 ~HIRST-THOMPSON, a.g.e., s.72. 

~-lcSL"N 33 · c c , a.g.ın., s .... 

55 ı. Savaşa taraf olan ülkelerin toplanı borcu -Rusya dışında- savaş öncesine göre 9 kat art:ırak 

191-l'tc 26 milyar dolar iken 1920'dc 226 milyara ul:ışınıştır. (SÖNMEZ, a.g.e., s.68.) 

56SÖNME.Z. :ı.g.e., s.75. 
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ülkeler de sermaye akıml:mııı kısıtlayıcı önlemler alınaya başladılar. İngiltere \'e ABD ise bu 

iki uç arasırıda orta yolcu pl)litikalar izledi.57 

1870"1erden itibaren I. Diinya Savaşı yılları dışında uygulanmayan sermaye 

kontrolleri araçları bö) lece ı 930"1arda yeniden devreye sokulnıuş oldu \'e bu durum 

Bretton Woods sisteminin çi:iknıesine kadar devanı etti. 

Diinya Savaşından sorıra tek hakim giiç olan ABD daha savaş yıllarında bu 

hakimiyeti pekiştirecek ve aynı zamanda diinya piyasalarının kontroıiinii sağlanıada 

yardımcı olacak yolların arayışına girişmişti. Bunardan biri. uluslararası piyasaları kontrol 
etmeye ve yönlendirmeye yarayan uluslararası kuruluşları faaliyete geçmesini sağlamaktı. 

ll\IF.IBRD ve GATT sistemi aracılığıyla .-\BD ile diğer sayılı sanayileşmiş iilkeler kendi 

işlerine yarayan kuralları uluslararası piyasalara eıııpoze ettirmeye başlamışlardı. 

Diinya ekonomisinin gelişme yöııiinii çizecek olan KEYNES ve WHITE'nin 
planlarının her ikisinde ele sıkı sermaye kontrolleri öngöriilmiiştii. KEYNES kontrollerin 

başarılı olabilmesi içiniilkeler arasında işbirliğini öneri rken, WHITE bunun zorunlu olması 

gerektiğini savunuyordu. Doğal olarak her iki plan da ABD'de finans çevrelerinin şiddetli 
muhalefeti ile karşılaştı. çiinkii bu planl:ırın bbuiii savaş sonrası Avrupa'dan ABD'ye 

yönelen biiyiik çaplı serııı:ıye kaçışını durdurma anlamına gelmekte idi. Amerikan 
işadamları ve bankerieri sermaye kontrollerinin sadece iç ve dış istikrara ıılaşılana kadar 
ııygulanilıııası gerektiğini sanınııyordu. Sonuçta kabul edilen planda sermaye akımlarını 

kısıtlayıcı yaklaşım korunclu:'~X Bretton \Voods sistemi tek bir paranın -doların -altına 
konveı1ibilitesini eliğer paraların da dolara bağlı yarı-sabit kur (ayarlanabilir kur) standardını 

kabul etmiştir. Cari deııgcsizliklerde kur ayarlanınad<ın çöziimiin bulunması, önemli 

dönemsel dengesizliklerde ise ıJ\IF'nin onayıyla kurlarda ayarlama yapılabilmesi 

öngöriilnıiiştti. Ama önemli para birinılerinin cari hesap konveıtibiliteleri ancak ı958'1erin 

sonunda sağlanabildiğinden tam anlamıyla Bretton Woods sistemi ancak I 958- ı 97 ı yılları 

arasında uygulanabi 1 mişti r.59 

Yarı sabit döviz kurlarının uygulanması istikrarı sağlayarak bliyiimeyi teşvik etmeyi 

anıaçlıyordu ve bu amacına ulaşmıştır denilebilir. Finansal piyasaların denetlenmesi 
ekonomik politikaların etkinliğini arttırdı, döviz fiyatları ve faiz hadleri istikrarını korudu. 

Sermaye hareketlerinin sıkı denetim altında bulundurulması 1950 ve 1960'larda DYY ve 

sınırlımiktarda resmi borçlanmanın ağırlık kazanmasına neden oldu. Üretim birinci plana 

57 ESEN, :ı.g.ııı., s.33. 

58ESEN, :ı.g.m., s.3-+. 

59HIRST-THOMPSON. :ı.g.c., s.:'i9. 
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alınarak finans kesiminde istikrarın sağlanınası fonların tiretime yönclerck düzenli artışını 

sağladı.60 1960- I 973 döneminde ABD. Japonya. Almanya. İngiltere. Fransa. İtalya. 
Kanada. Avustralya. Bel~·ika. isveç ,.e Hollanda tarafından gerçekleştirilen DYY ·ıarın (ki 
bulilkelerin toplam DYY akımındaki payı 1961-1971 döneminde "199.6 olmuştur) yıllık 

ortalama artış hızı (yatırıma clöniiştiirülen kar hariç) <7c 12 dolayındadır.6 ı Yatırıma 
döniiştiiriilen kar da dikkate alındığında bu oran S'cl5'e çıkmaktadır. Fakat DYY"lar da 

savaş sonrasında tam hareketliliğe sahip değildi. Hizmet sektörii sermaye yatırımına hemen 

hemen tamamen kapalı durumdaydı. Aynı dunıın bazı ülkelerde sanayi için de geçerliydi. 

Diğer bazı ülkeler ise yerli sermaye ile oı1aklık koşulunu veya yeni teknoloji getirme şaı1ını 

koymuşlardı.62 

Her ne kadar Bretton Woods sistemi Anıerikan giidiimiinde çalışıyor ve dünyada 

egemen olma amacında bir araç olsa da -tuhaf bir durum- bu sistem ABD ekonomisinin 

hareketlerini de sıııırlanıaktaydı. ABD'nin fiyat ve istihdam diizeyini belirlerken diğer 
iilkelerden bağımsız hareket etmesi söz konusu olamazdı. Ayrıca doların kur değerinin 

belirlenınesinde pasif kalması. döviz rezen·lerini minimum diizeycle tutması. sisteme kredi 

veren taraf olduğu için likiditeyi sağlanıası ve kendi ulusal para politikasıyla uluslararası 

ticarete konu olan malların diinya fiyatlarını dolar cinsinelen sabitlemesi gerekiyordu.63 

1952 yılından itibaren sermaye hareketlerine getirilen kısıtlanıalar azaltılclı. 1958'in 
sonunda Avrupa iilkeleriııck konvertibiliteye geçildi. Daha önce bloke edilen yerleşik 
olmayanların hesapları G(/Iercle serbest bırakıldı. Bu serbestleşınc Almanya. İsviçre. 

Belçika. Hollanda. İtalya. Fransa. Avusturya. D;ıninıarka. Japonya ve finlandiya'da 

yapılırken İngiltere'de ters yönele bir hareket ile 1961 'de sermaye çıkışının kontrollin ii 
arttırdı. ABD ise bu dönemele sermaye hareketleri iizcriııe bir kısıtlama uygulamıyorclu. 

Ancak 1964'te sermaye kaçışı ile karşı karşıya kalınca faiz eşitleme vergisini uygulamaya 
koydu. bir sonraki yılda da yurtdışına yapılan yatırım ve verilen kredilere yeni kısıtlamalar 

getirdi. Bu hareket karşısında diğer GÜ'Ier de sermaye kontrollerine başvurmak zorunda 

kaldılar.6-J. Görlilen spekülatif sermaye hareketlerinin nedeni ise II. Diinya Savaşı sonrası 

yliksek olan kar hadelinin 1 960'ların oı1alarında diişıneye başlamasıdır.65 

60Gulıcn KAZGAN, Yeni Ekonomik Diizcnde Türkiye'nin Yeri, Altın Kiı:ıplar 

Basınınİ, İstanbul, 1995, s.-+7. 

ni Karşııaşıırma için: bu oran ortalama ticaret artış hızına yaklaşık eşit, GSYİII arıışının ise ı .:'i 

katıdır. (SÖNMEZ, a.g.c., s. ı 80.) 

02 KAZGAN, a.g.e., sA7. 

63HIRST-THOMPSON, a.g.e., s.73. 

G.:t E S 1; N • · 3 ' ' -~· , , ,ı.g.ın., s .. -t-.>). 

65KAZGAN. a.g.c., s.95. 
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Bretton Woods sisteminde ABD ekonomisinin gösterdiği performans diinya 

ekonomisinin gidişatını belirleınekteydi. yani sistem Amerika'nın edilgenliğine 

dayanmaktaydı. ABD'nin uluslararası rekabet giiciinii kaybetmeye başladığı yöntincieki ilk 

sinyaller alınınca (AHupa'nın ayakları iizerine sağlanı basınası ve Uzakdoğu ülkelerinin 

rekabet edebilir dunınıa yükselmeleri bunun en önemli nedenleridir) \'e dış ticaret 

dengesinde açıklar belinneye başlayınca sistem sallanmaya başladı. durum diizeltilmeyince 

de çöktü.66 Üretime yönelik yatırımların karlılığında gözlenen diişiiş ile birlikte 

sermayenin daha yüksek getiri sağlayacak alanlara yöneınıeye başlanıası da sistemin 

çöküşlinde önemli rol oynanııştır.67 

Belirlenen paritelerin spekiilatif hareketleriyle tehdit edilmesi Uzerine BatıAvrupa 

iilkeleri ve Japonya hiikiinıetlerinin sermaye hareketlerine karşı ortak hareket etme önerisi 
ABD tarafından reddedildi. yani ABD finansal liberalizme geçişin gerektiğini açık açık 

ifade etti. Bunun iki temel nedeni vardır. Birincisi. cari işlemlerdeki dengesizliğin 

diizeltilmesi kısa dönemde ancak daha açık finansal sistemde miimkiindii. Bir eliğer neden 

ise. ABD'nin uluslararası finansal sistemdeki egemenliğini koruma isteğiclir.6S 

1971 'e gelindiğinde 1945'te 20 milyar dolar olan ABD'nin altın rezervleri 10 milyar 
dolara innıişti, yabancı \!erkez Bankalarına olan borctı 24.5 milyar dolara, toplanı 

yükiimlliliiklerin altın rezen k ri ne oranı ch 5 katına ulaşmıştı.69 Öcleıııclcr dengesindeki 
kronik açık clol<ırın 1971 yılının başlarından itibaren eleğer kaybetıneye başlamasına yol 
açmıştır. ABD kökenli çL:ş·ıar ve bankalar başta olmak iizere Alman markı ve Japon 

yenine Jıiiciiııı başlamış. \!arkın değer kazanmasını engellemek için Sundesbank 9 Mayıs 

197l'de markı dalgalanmaya bırakmış. böylece tek t;mıflı olarak Bretton Woods'ta kabul 

edilen sabit kur ilkesini oı1aclan kaldırnıışıır.10 

Dolar iizerincle spekülatif baskıların devam etmesi Uzerine 18 Aralık 1971 'ele yapılan 

Smithsonian toplantısı doların altın karşısında %8.6 oranında devaliiasyonu ile 

sonuçlanmış. Doların dışındaki ulusal paraların dolar paritesi etrafındaki dalgalanma nıaıjı 
o/c 1 'den% 2.25'e çıkarılmış. Ancak ABD'nin açıklarının kapatamanıası spekülasyonların 

da sürnıesini sağlamış. 12 Şubat 1973'te dolar %11 oranında devaliie edilmiş, 12 Mart 

1973 tarihinde de diğer paralar dolar karşısında serbest dalgalanmaya bırakılmış. Böylece 

Bretton Woods sistemine son verilmiştir. 

66HJRST-THOMPSON, :ı.g.c., s.73. 

67KAZGAN, :ı.g.c., s.95. 

68ESEN, :ı.g.ın., s.35. 

69s.Rıdv:ııı KARLUK, Uluslararası İktisat, ..J.. Baskı, lkı:ı Yayıncılık, 1996, sA-tR. 

70söNMEZ, :ı.g.c., s.IS-1-155. 
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GÜ'Ierde azalan k:lr h:ıddi. verinılilik artışınd:ı yavaşlam:ı. Bretton Woods sisteminin 
çökiişii ile petrol şoku da birleşince derin bir durgunluğ:ı girildi (durgunluğun boyutları 
Tablo 6'daki bliyiiıne hızı w işsizlik or:ınl:ırından görülebilir). Durgunluğun yanısıra bir de 
enflasyon da baş göstermeye başlamış (Tablo 7). Bu dunımda GÜ"Jer bir taraftan iç talebi 
canlı tutmaya çaba gösterirken dış talebin aksamaması için de GOÜ'Iere kaynak 

aktarımıncla bulunnıuşlardır.7 1 I. Petrol şoku sonrasında piyasalarda birikıneye başlayan 
petro-dolarları da yeniden de\Teye sokmak için yollar aranmaya başladı. 

Tablo 6: Bazı GÜ~Ierdc 1961-1993 Döneminde GSYİH Ortalama 

Yıllık Artış Hızları YC İşsizlik Oranları 
ı96ı-ı97J ı97.~ ı979 ı9-:-9-ı9S3 ı9S3 ı99ı ı993 ::ooo 

ı ı ı 1 ı 1 ı 1 ı 1 ı 

.-\BD -1.0 -U\ J -_,.) 5.7 0.9 0.5 3.-1 l) .-1 -0.7 6.6 3.0 

Fr:ııı'a 56 2. ı .U 5.6 ()') -0.-1 0.7 8.0 os 9.0 -0.9 
.-\ııııall\a -1.5 ı.o -1.2 3.2 (15 -O.S I.R 7.9 -1.5 (ı.8 -ı .3 
ııı>:iııerı.: 3.1 , , 2.8 6.ı 0.-1 -1.6 3.7 12 2 , , 8.2 1.9 -·- -·-
J:ııxın\'a 9.8 IJ 5.5 2.ı 3.1 1.2 2.7 1--·' -IJ 2.ı o. ı 

1) GSY İ ll bii,:- ii nı~ nranl;ırı 2) İş~izlik oranları 

Kaynak: SÖN:-..IEZ. a.g.e., s. 165. 

Tablo 7: 5'Jcr Grubu Ülkelerinde Tüketici Fiyatlarında 

1960-1993 Yıllık Ortalama Artış Oranları 
ı9(ı0-65 ı970-7.' ı97-l ı 97-1-78 ı9,9 1979-82 I!JS3 ı<Js.n~'J 10<)0 1091 

,\lll) 2.-1 -1.9 ı ı 8.0 ı 1.3 10.3 3.1 .'.Cı 5.-1 -1.1 
Fr:ıma 5.7 7.6 23.2 ı 1.-1 3.7 -IS 1.9 ı .5 ?.3 ~ , .. :ı 

Alııı:ıll\ :ı ? --.) 5J 7.0 -1.8 -U 5.3 3.3 1.7 3.5 3.5 
iıı~i ill'ft: 3.8 6.2 7.'l 9.-1 lOS ı2.-l 9.6 5.0 3.2 3.2 
.I:ıp< \J)\ :ı 3.ı 8.1 ı5.9 I Cı. ı 13.-ı 13.9 -1.6 5.ı 5.9 9.5 

Kaynak: SÖNMEZ, a.g.e., s. 165. 

ı 1 
5 2 -1.0 
:u 9.6 
3.0 7.9 
3.0 5.5 
1.9 -1.7 

1<)92 1<)9.'' 
-~.0 3.0 
3.7 1.3 
3.5 -1. ı 

3.2 2. ı 

5.9 1.6 

2000 
3.-1 
1.7 
ı . <) 

2.9 
-0.6 

Öncelikle GOÜ'Iere serbestleşmeye gitme önerildi. çlinki.i böylece doğrudan 
yatırımlar şeklinde sermayeyi GOÜ'Iere aktararak eskiyen teknolojinin ömriinli uzatnıa ve 
atıl kalan birikimleri karlı olduğu piyasalara yöneiterek içerideki baskıları hafifleıınc 
sağlanabilirdi. ÖneiiiUğU 1974'te sermaye kontrolleri kaldırılarak yine ABD yaptı. Aynı 
dönemde ticarette serbestleşnıeye gidilmesi yönlinde baskı yaparak bu iki slirecin paralel 

ilerlemesini sağladı. 

1 970'1erin ortalarından sonra uygulanınaya devam eelilen Keynesyen politikaların 

başarısızlığının bir sonucu olarak neo-liberal görliş ağırlık kazanınaya başladı. Nitekim 

71söNMEZ. a.g.e., s.l38. 
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İngiltere'de ( l\largaret TH.-\ TCHER ). ABD'de (Ronald REAGAN) ve Fransa'da (İşçi 

Partisi) neo-liberal politikaları öneren yöneticilerin iktidara getirilmesi bunun açık bir 

kanıtıdır. I 979'da İngiltere Ye Japonya sermaye kontrollerini kaldırırken. Fransa bu kervana 

1983 yılında katıldı.72 

Aşırı dalgalanmalar gösteren paritelerin yarattığı istikrarsızlıktan en azından belli 

ölçiide korunmak için 19/9 yılında Anupa Para Sistemi oluşturuldu. 1980'1erin 

oı1alarında da Plaza ve Lou\'fe Anlaşmaları~ la bu yolda daha fazla mesafe katiedilmiş oldu. 
Kontrollerin 1 980"1erde kaldırılması Uluslararası Denkleştirnıe Bankası ve diğer kuruluşlar 

tarafınJan finansal kurumların yeniden diizenlenmesiyle paralel götliriilmiiştiir. Bu 

kuruluşlar faaliyetlere kurallar getirmekle birlikte piyasanın fiyat belirleme işlevini 

değiştirmeye veya yönlendirıııeye çalışnıaıııışlardır?ı. 

GOÜ'Ierin finansal serbestleştirıııeye ayak uyclurmaya çalışmalarının en önemli 

nedeni ise iç tasarruf açığını kapatmaktı: dış tasarruflar bu açığı kapatacak. yatırımları ve 
biiyiimeyi hızlandıracaktı. GOÜ"Ier için finansal serbestleştirmenin yaratacağı diğer 

olumlu etkiler ise finansal araçların çeşitleımıesi ve yeni finansal kurumların oluşturulması 

şe ki i nde cl ir ?4 

Finansal liberalleşıııenin başlamasıyla birlikte bir t;ır:ıftan sermaye lı;ıreketlerinin 
niteliği diğer taraftan cia akımların yönii Jcğişnıeye başl;ıııııştır. 1970"lcriıı ortalarınd<ın 

itibaren serm<ıye <ıkışında bankalar önemli rol oyn<ııııaya başladı. DYY"lar aıimakla birlikte 
yeniden GÜ'lere doğru kayarken spekiilatif nitelikte akınılar gittikçe artan miktarda 

GOÜ"lerin piyasaları arasında hızla hareket etmeye başladı. ABD sermaye ilıracatçısı 

duruıııunclan en bliylik sermaye kabul eden Lilkeye döniiştii ve 1987'cle 50 milyar doların 

lizerinde fon ithali ile toplanı sermaye akımının l/4'ini çekti?) 

Liberalleşme ve dışa açılma ile birlikte sermaye akınılarının bir diğer yolu olan 

özelleştirme de hız kazandı. Bu furyaııın başlanıası da liberal okul görlişlerini savuıwnların 

çeşitli Lilkelercle iktidara gelmesine denk gelmektedir. GÜ'Ierde kamu payının zaten 

nispeten diişi.ik olmasına rağmen bunun daha da az<ıltılnıasına yönelmenin ana nedeni 

ekononıilerin dış rekabet gliciinü arttırmak ve yerli sermayenin karlılığını yükseltıncktir. 

Kar haddini aıttırmada en biiyUk rol oynayan ise kamu tekelleridir?' 

71 r::sı-N '--" ~ , a.g.ın., s .. 1.). 

nHIRST-THOMPSON, a.g.c., s. IS. 

7-fESER, a.g.ın., s.I-L 

7" :ıKAZGAN, a.g.c., s.88. 

76KAZGAN, a.g.c., s.99-l 00. 
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Özellqtirmenin GOÜ"Icrin giindemine girmesinin nedenleri ise rekabet gliclinii 

arttırma isteği yanında biraz daha farklı nitelik de taşımaktadır. Bunların başında dış borç 

gelmektedir. Kamu işletmeleri özel sektöre denedilirken bir taraftan kamu sektörli bunlara 

sUrekli olarak gerçekleştirdiği fon aktarmaktan kurtulmakta (tabii. eğer zararla çalışıyor 

ise). listelik ya doğrudan satıştan elde edilen dövizle. ya da borç- hisse senedi değişimiyle 

borç yUkünü hafifletebilınektedir.77 Gelişmekte olan ekonomilerele özelleştirmenin hız 
kazanmasının bir eliğer nedeni ele GÜ"Ierden teknoloji ve sermaye girişini sağlamak. 

Ekonomiyi devlet baskısından arındırarak daha etkin çalışınasını sağlaması ise bir diğer 

etken olarak ortaya çıkmaktadır?~ 

İlk bakışta hep olumlu sonuçlar doğuracak gibi görünen özelleştirmenin zamanla 

öbür yiizli de ortaya çıkınaya başladı. Öncelikli talep gelir sağlayan kamu tekellerine 
olduğundan bunların kamu elinden çıkarılması kamu gelirlerinin az<ılıııasına yol açtı. 

Genellikle karlılık ve verimlilik ölçütlerini göz önünde bulundurmadan işçi çalıştıran kaınu 

işletmelerinin özel sektörlin eline geçmesiyle bunlarda çalışanların sayısı azaltılıııaktadır. 
Tekel konuımmda olan KİT"lerin özelleştirilmesi önceden dışsal yarar sağlamak için 
diişiik tutulan iirlin fiyatlarının artmasına yol açabiliyor. Özelleştirme sırasında kamuya 

yüklenen maliyetler (bunların başında geniş reklam kampanyası. işletme bilançosunun 
diizeltilnıesi. yani hazineye olan borçlarının silinmesi ve geniş kitleyi pay salıibi 

yapabilmek için cllişiik fiyatla satışa sunulması geliyor) sağlanabilecek gelirlerin önemli 

iilçiicle azalmasına yol açıııakı~ıdır. Özelleştirmede ortaya çıkabilecek bir diğer olumsuz 

husus da yabancıların eline ge~·ınesiyle ulusal bağımsızlığın riske cliişcbilmesiclir.70 

1.3.2.3. Finansal Piyasaların Kiircscllcşıncsi Sonucu Ortaya 

Çıkan Durum 

GOÜ'lerin çoğumın GÜ'lerin istekleri yönlinde finans piyasalarını denetimlerden 

arındırnıaları cliinya çapında gerçekten kOresel bir finans piyasasının ortaya çıkmasına yol 

açtı. Bu piyasa 24 saat çalışmakta, belli bir merkezi yoktur, glicli ise lıliklimetleriıı 

uyguladıkları politikaları etkisiz bırakabilecek, hatta bir ekonomiyi çökcrtebilecek kadar 

bliyiiktlir. New York'un en önemli finans merkezi olmaktan çıktığı 1970'lerclen sonra ne 

Frankfurt, ne Londra, ne Tokyo'nun bu piyasanın merkezi haline gelmesi söz konusu 

olmamıştır. Bilgisayar sistemiyle bu borsaların birbirlerine bağlanması finans sektöriiııiin 

77 1 988\lc özellqtirıneyi hızlandıran l\lcksika borç ana parasını önemli ölçlidc aza! tabi Imiş, kamu 

kesimi açığı/GSMH oranını St ı-rten olağan düZC)lcrc indirmiştir. (KAZGAN, a.g.c., s.97) 

78 irfan KALAYCI, '"Klircscllcşmc Ekseninde Özelleştirmenin İktisadi Sonuçları". Banka ve 

Ekonomik Yorumlar Dergisi, Eyliil 1998, s.50. 

79KALAYCI, a.g.nı., s.52-5-L 



diinya çapında tek bir Ylicut haline gelmesine yol açtı. Bö) k bir durumun en önemli 

sonucu ise sistemin kontrolden çıkınaya başlamasıdır.~0 

Finans piyasalan kısa ve uzun \·adeli olarak ayırarak bakıldığında bunların 

kiireselleşme derecesinde önemli farklılıklar göze çarpmakta. Kısa vadeli piyasalardaki 

biitiinleşnıe düzeyi oldukça yüksek olmasına karşın. uzun Yacleli piyasalarda bütünleşme 

diişiik kalmıştır. Uzun Yadeli finansal piyasalarda biitiinleşnıe derecesi olarak bireysel ve 

kurumsal yatırımcıların portföylerinin yurt içi- yurt dışı bileşimi alındığında. şu durum 

ortaya çıkmaktadır: ı 989 yılı için ABD yatırımcılarının portföylerinin% 9-t."iiniin, Japon 
yatırımcılarının % 98'iııin ,.e İngiliz yatırımcılarının portföylerinin % S2'sinin yurtiçi 

aktiflerden oluşmakta. ı99ı yılında bu biiyükilik ABD için% 95, Alnıanya için %73. 

Fransa için %96.3, İngiltere için % 65.8 \'C Japonya için % 77 olmuştur. Reel fiziki 

serıııayenin biitünleşnıe derecesi ise kar oranlarının eşitlenmesi lıipotezi altında belirlenir. 

Ancak bu ölçiit ele alındığında da ı 945 sonrası kat oranlarının eşitlenmesi yön ii nde çok 

kiiçiik bir eğilimin nıe,·cut olduğu oı1aya çıkmaktadır.~ ı Yani gerçek anlamtin biitiinlcşme 
sadece kısa vadeli finansal piyasalarda sağlanmaktadır. Fakat bu bile diinya ekonomisinde 

istikrarsızlık yaratmak için yeterli olmaktadır. 

UNCTAD Raporuna ( ı 994) göre diiııyadaki sermayenin% 95'i spekiilatif amaçla 

kullaııılıııaktadır.~2 19/0'Ierde 3-4 mil: :ır dolar olaıı portföy yatırımları tutarı l980'lerin 

ortalarında hızla artarak ı99-J.'e geliııdiğiııck 100 milyar doları aşmıştır. Giin!Lik speklilatif 

para hareketlerinin ise l trilyon doların iizerindc olduğu tahmin edilıııekteclir.g 3 Bu 

hareketlerin biiyiik bir kısmı GÜ piyasalarında gerçekleşmekle birlikte GOÜ'Ierin mali 

piyasalarının nispeten kliçiik ve gelişmeıniş olması bunları spekiilatif hareketlere d:ılıa 

hassas olınasııüı yol açıyor. 

l980'1erin başında patlak veren borç krizi sonrasında GOÜ'Jer dış borçlanmadan 

vazgeçerek iç piyasalarda borçlanınaya ağırlık verdiler. Bunun sonucunda yiiksclen faizler 

serbestleş me sonucu bir miktar daha artış gösterdi .84 Bu ise kısa vadeli yatırımcıların 
aradığı bir durum. Yüksek faiz cazibesiyle içeri akan yabancı sermaye milli paranın aşırı 

değerlenmesine yol açarak fiyat yapısını çarpıtıyor ve özellikle ihracata yönelik sektörlerde 

80EŞKİNAT, a.g.e., s. 130. 

81 0ğuz ESEN. '"KUrcscllcşnıc, Gelir Dağılımı 1·c GOÜ'kr", Ekonomik Yaklaşım Dergisi, 

C:.8, 5.26, Sonbalwr, 1997, s.23-2-J.. 

82 Fikrct BAŞKA YA, Avrupa ~lerkezcilik, Resmi İdeoloji, Bilim ve Sosyalizm, 

Ütopya Yayıncd, Ankara, 1999, s.97. 

83 ESER, a.g.m., s.l2. 

8-IKAZGAN, :ı.g.c., s.91. 



rekabet giiciiniin ka) bl'lınasına neden oluyor. Rekabet g.iic(i kaybolmaya başladığında 

dünya pazarlarında payı korumak ancak (icretlerin aşağıya çekilmesi ile ıııiimkiin oluyor. ki 

bu gelir dağılımını daha da bozuyor. Faizlerin yüksekliği reel ekonomiye yönelik 

yatırımların azalarak ranı ekonomisine kayınalarına yol açıyor. Kaynakların yükselen 

maliyetlerinden dolayı dü~en karlılık yatırım yapmak isteyen işletmeleri bile bundan 

caydırıyor.:-15 Bu gelir dağılımına bir kez daha darbe indi riyor. 

Yapılacak yatırımlarda daha ucuz olan yabancı kaynakları kullanma nıiimklinlliğii 

yurtiçi tasarruf ile yatırımların arasındaki bağı zayıflatarak iktisat politikalarının etkinliğini 

azaltmaktadır.~6 Finansal serbestleşme sonucu özellikle ekonomisi zayıf olan ülkelerin 

pazarlarında dövize kaçış yaşanmakta. bu da hükümetlerin para politikalarını 

etkinsizleştirnıektedir. Yapısal reformlara gitmektense gerekli fon ihtiyacını ·sıcak para' 
girişinden sağlayan iilkelerin bu fonlara aşırı bağımlı hale gelmelerine yol açmakta. bir kısır 

döngüye süriikleınektedir. Yüksek faiz düşük kur politikasının siirdiiriilmesi ile bir siire 

sonra kur değişikliği beklentisi de arttığından, biiyük çaplı sermaye kaçışı her an 

yaşanabilmektedir. Bu durumun ortaya çıkması ise ekonomideki tiiın dengeleri alt-üst 

etmekte, başlangıçt;ıki dunıııı;ı göre çok d::ıha gerilere dlişiilmesine neden olm;ıkt::ıdır:'i7 

Başlangıçta finans:ıl piyasaların şartsız-koşulsuz serbesılcştirilıııesinin yandaşı olan 
GÜ.ler şimdi Goü·ıerclen daha yiiksek sesle sermaye kontrollerinin uygulanması 

gerektiğini savunuyorlar. Böyle bir tavır sergilemelerinin nedeni ise diinya ekonomisinde 

gözlenen b<ızı önemli geli.?melerdir.8::l ilk olarak 1992'de E\ lS (Avrupa Para Sistcıııi)'ye 
yönelik spekülatif lı;ıreketler ingiltere ve İtalya'yı sistemden ayrılınaya zorlarken, başta 

İsveç ve İspanya olnı;ık ii zere birçok A nu pa ii lkesinele ciddi makroekonomik sorunlar 

y;ışatıııış, sistemele killan iilkeler için de döYiz kurunun d;ılgalannıa sınırimını genişletmeye 

zorl;ınııştır. İkinci olarak, GOÜ'Jerde uygul;ın;ın finansal serbestleşnıe politikillarının 

b;ışarısızlığa uğraması ilgili literatiir ve çalışın;ılarda sermaye akımiarına karşı clalı;ı ihtiyatlı 

davranılıııası gerektiği yöniincle önermelerin çoğalnıasın;ı neden olmuştur.89 Sermaye 

kontrollerini savunanların gösterelikleri bir diğer neden ise ıvteksika'cla (1994), Tiirkiye'de 

(1994) ve Giineycloğu Asya'da (1997) yaşanan krizler ve bu krizierin bazılarının 

85 ESER, a.g.m., s.JS-16. 

861-JJRST-THOMPSON, a.g.c., s.63. 

87YENTÜRK, a.g.m., s. 137-138. 

88EscN "ı:· "1 ı)· ı· ·· 31 ~7 ... r:. , ıııaıısc~ ı)asa arın ... , s .. ---· 

89Neoklasik finansal libc:r:.ılleşnıc teori n! politikasının babası sayılabilecek McKiıınon·un 

GOÜ.Icrc kısa \·:ıdcli sermaye akımiarına karşı sıkı kontroller ünermesi konuının önemini açıklamada 

yardımcı olınakt;ıdır. (ESEN ... Fiııans:ıl Piyasal<ırın ... ", s.37. 



sonrasında uygulamaya kL)nulan kontwllerin olumlu sonuçlar vermesiY0 Bu görüş 
taraftarlarının gösterdiği bir diğer olgu.l:izellikle Avrupa'da gözlenen yüksek işsizlik ile 

ABD'deki göreli iicret durgunluğu. Gösterilen son bir neden de (ki özellikle GOÜ"lcr 
için geçerli bir durum). 1950"1erden sonra hızlı gelişme gösteren Almanya. Japonya ve G. 

Kore'nin sermaye kontrolleri konusunda sergiledikleri tavırdır. Alınanya diğer 

sanayileşmiş ülkelerle birlikte finansal piyasalarında serbestleşıneye giderken G. Kore 

sermaye hareketleri üzerindeki tüm kısıtlanıaları 1990'a kadar yürürlükte bırakmıştırY 1 

Fakat şimelilik bu tiir karşı çıkınalar fazla bir işe yaraınaınaktadır. Nedeni ise tiiın iniş 

çıkışlara rağmen finans piyasalarının nasıl çalışınası gerektiği konusunda yaygın kabul 

gören doktrinin değişmemiş olması. Halen bu piyasaların otomatik olarak dengeye 
ulaşacağı, bu nedenle asıl görevin gerekli bilgileri sağlayarak piyasa mekanizmasına 

müdahaleelen kaçınmak olduğu varsayılıııaktadır. Oysa finans piyasaların yapısı gereği 

istikrarsız olduğu her geçen giin daha da açık olarak oı1aya çıkmaktaclır.92 Yapıda varolan 

bu istikrarsızlığı daha da güçlendiren iki asimetri d<ılıa vardır. Bunlardan biri. mevcut 
cliizenkıııelerde borçlu üzerindeki baskınm ağır olması ile birlikte fon sağlayanları 

aşırılıklardan alıkoyacak kural ve sınırlamaların eksikliğidir. Çoğu kriz öncesi riskiere ve 

sağlıksız kullanıma bakılmaksızın bir kredi baliaşması yaşanır. Bu asimetri 1982 dış borç 
krizi ile başlayıp 199-t \leksika krizinde daha da belirgin hale geleli. Sözkonı.fSU kriz 

öncesi yüksek risk taşıyan te so bono ·ıara akılsızca yatırım yapanlar kriz patlak \'erdiği nde 
önemli bir kısmını kaybetmeleri gerekirken Anıerikan ~!aliye Bakanlığı ve İ\lF'niıı 

devreye girmeleri sonucu krizden kayıpsız çıkmışlardır. Aynı şey Rusya krizinde de 
yapılacaktı, ancak ABD \!aliye Bakanlığı bu kez spckiilatörleri kıırtarıııakla suçlaıııııak 

korkusuyla etkin bir kuı1arıııa harekatına girişeıııecli. 

istikrarsızlığınnedeni bir diğer asimetri ise paraları uluslar arası finansal işlemlerde 

kabul gören ve kabul görmeyen devletler arasında gözlenmektedir. Kendi parasıyla borç 
verebilen iilkeler kendi para politikasmı yliriitmecle daha avantajlı durumclaclırlar ve bıınıı 

yaparken de iç piyasaların durumunu göz öniincle bulundururlar. Bu ise geri kalan 

iilkelerin kendi kaderleri Uzerinde fazla söz sahibi olamanıaları anlamına gelmektedir. 

Nitekim krizierin patlak vermesinde bu hususun önemli yeri olduğu gözlenebilir: 

1982'deki dış borç krizinde Amerika'daki faizlerin önemli orancia artışı önemli rol 

oynamış; 1992 EMS krizi Alman Markının değeri ile diğer paraların değerleri arasmda 

90Guneytloğu Asya krizi sonrası sermaye kontrollerini uygulanıaya koyan Malezya en hızlı 

toparlanan lilkc oldu: 1999"un ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre tiretim c;b 107 artı~ 

gösterdi ("Malıatlıir Haklı 1\lıT. Ekonomik Fonını Dergisi, ı-ı Eylül 1999, s.71) 

91 ı-s eN "ı--· ı ı>· ı ,. "7 ~s-:--,._ , ·ınansa ıyasa arın ... s .. 1 -.1 • 

92Gcorge SOROS. Küresel Kapitalizm Krizde, Sabah Yayınları, İstanbul, 2000, s.l23: 

s.l-47. 



oluşan asirnetriden kayn:ıkl:mrnış: 199-l \kksika krizinde yine ABD"nin faiz oranlarını 

yükseltınesi etkili olımış: 1997 Asya krizinin nedenlerinden biri ise Arnerikan Doların 

değer kazanmasıyla başlaınasıdır. Bu iki asirnetri finans piyasalarındaki istikrarsızlığın tek 

\'C en önemli nedeni olın:unakla birlikte etkileri biiyiiktiirY.' 

Sermaye kontrollerini tiim dertlere deva olarak gösterenler de yanılgıya 

dlişrnektedirler. Bir kere. kontrollerin etkinliği oldukça sınırlı kalabilrnektedir. Bunu 

yapılan araştırınalar da kanıtlaıııaktadır. Buna ek olarak. iletişim teknolojisindeki gelişıneler 

kontrollerin etkinliğini büyiik ölçiide sınırlaınaktadır.9..ı Son olarak da sermaye kontrolleri 

kaçakçılık. yolsuzluk ve giiciin kötiiye kullanılınasına yol açabilmektedirY5 

.-\ncak kısa ve orta ndedesermaye kontrollerini uygulayan iilkelerde daha düşlik 

enflasyon oranına, daha yüksek istihdama. istikrarlı clö\'iZ kuru ve faiz oranına ulaşılınış. 

sermaye kaçışı daha dü~iik cliizeyde gerçekleşıniştir.96 Bu başarının biitünleşme 
eğilimlerinin gittikçe hız kazandığı bir uluslararası ortamda siircliiriilebileceği şiipheliclir. 

Kısa bir süre için ekonominin rahatlayacağı kesin, fakat iç kaynakların tükenclikçe veya 
taın kapasite kullanımına yaklaşıkiıkça yine dış piyasalarla biitiinleşıne ihtiyacı doğacaktır. 
Finansal piyasalarda katı sıııırlanıalar uygulay:ırak disiplin sağlamaya çalışmak istikrarsızlık 

yaratmaktır.Y 7 Baskı altındaki piyasalar belli bir siire için istikrara kavuşmuş gibi 

göziiklirler, ama uluslararası ortama açıldığında baskı altıııd:ı tutulan dengelerin ııe yönde 
değişeceğini kestirmek giiç ol<1caktır. Bu yiizden k<1tı kısıtl<1ınalar getirmektense mali 
piyasalam belli kuralimı kabul ettirınek daha giivenli bir çöziiın yolu olacaktır. Daha önceki 

senelerele y:ıpılaıı diizenleıııeler yetersiz kalmıştır. Bunun başlıca nedenleri arasında 

kredilerin refleksif yapısını görememe ve uygun uluslararası kurumların bulunmanıası 

gelmektedir. Özellikle kriz dönemlerinele i\lerkez Bankalarının işbirliği yapınalarına 

rağmen bu işi siirekli olarak yiiriitecek ulusal kurumlara eşdeğer bir uluslar arası kurum 

mevcut değildir. Bu tUr kurtınıların oluşturulması p<1ra ve kredilerin ulusal egemenlik ve 

çıkarlada bağlantılı olduğundan ve ülkelerin egemenliklerinden ödiin verıneye istekli 

olın<1dıklarından hiç de kolay olmayacak, fakat finansal piyasaların klireselleştiği bir 

dönemde sermaye akınıların diizene sokulnıası ancak diinya çapında bir işbirliği 

yapıldığında gerçekleştirilebilecektiL Yani diinya mali piyasalarının tabiatında 

yöneltilcmezlik gibi bir özellik yoktur. Sorun araç bulabilmek değil, piyasaları yönetmeyi 

istemektir. 

93 sOROS. a.g.e., s.l5 ı. 
94 ESEN. ··finansal Piyasaların .. ."', s.39. 

95 SOROS, a.g.e., s. 159. 

90ESEN '·F·· 1 J>. 1 .. •? · ~· ~ , ıııansa ıyasa arın .... s .... _. 

97sOROS, :ı.g.e., s.l-17. 
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Sonuç olarak söykııebilirki. Ilim piyasalarda istikrarsızlığın nedeni olan finansal 

küreselleşme sürecinin yönetilmesi gerekmektedir. Hiçbir ülkenin para yığııılarına karşı 

duramayacağına göre en list düzeyde işbirliği sorunun çözülmesi için ilk şarttır. Bir diğer 

önemli nokta. tam finansal serbestiyi gerçekleştirirken ekonomideki dengelerin kurulmuş 

ve iyi çalışıyor olması gerekir. çünkii önemsiz gibi gözüken bir dengesizlik dış faktörlerin 

etkisi~ le kat kat büyiiyerek su yüzline çıktığında olumsuz sonuçlar o ana kadar sağlanan 

ilerlemeleri çizip atacak nitelikte olmaktadır. 

1.3.3. Ticarctte Küreselleşme 

1.3.3.1. Il. Diinya Sayaşına Kadar Olan Dönemde Ticaretin 

Gelişimi 

iktisadi faaliyetlerde biitiinleşme ticaretten başlamıştır denildiğinde yalan 

söyknilmeıııektedir, çiinkii kapalı ev ekonomileri kendi ihtiyaçlarını karşılayamadığı an 

içeride iiretilen mal ile iiretilemeyen malı takas ederek elde etmişlerdir. Bu yiizden ticaretıc 
kiireselleşme siirecinin ilk aşamaları çok eskilerde geçilmiştir. 

Siireci hızlandıran sömiirgecilik olımış. bir adını daha ileri götiiren ise Hollandalıların 

XV .yy' da yiik gemisinin icadı olmuştur.9 X Artık istenilen mal istenilen yere 
götiiriilebildiğinclen teorik ol;ırak klireselle~meııin son aşamasına gelinmiştir denilebilircli, 
fakat siyaset ve devletin kendi vatandaşları kollama görevi uygulanıada bunun hcniiz 
gerçekleştirilememiş olmasına yol açmıştır. 

XVI. ve XVII. asrın sonlarına kadar ağırlığını koruyan merkantilist diişiince ele 

ticaretin artmasını engellemekteydi. Bu devletlerin dış ödeme fazlası yaratmak amacıyla 

ihracatta işlenmiş mal. ithalatta ise hammaddeye ağırlık verilmesi için iç ve dış faaliyetlere 

yoğun nıiidahalesiııden kaynaklanmıştır.99 

XVII yiizyılın başlarında klasik liberalizmin öne çıkmasıyla kiireseiieşme hareketi 

ivme kazanmış oldu. S<1ııayi Devrimi bu süreçte bir atılımın yapılınasını sağladı. Fabrika tipi 

ii retimi n yay ıl ması deği şi nı e kon u ol an mal m hem miktarını, hem de çeşidi n i arttı rm ı ştı. 

Bununla birlikte Ümit Burnu iizerinden Hindistan yolumın keşfedilmesiyle ticaret yolları 

iç elenizlerden değil, Hint ve Atlas okyaııusları iizerinden geçmeye başlamış. Bunun en 

önemli sonucu da geleneksel piyasaların önemini yitirmesi ve yenilerinin doğmasıyla İtalya 

9RDRUCKER, :ı.g.e., s.-ı9. 

99Halil SEYİDOGLU. Uluslararası İktisat, 10. Baskı, Giizcn Yayıncılık, İstaııhul, 199-1-, 

s.-1--5. 
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ve Alm:ınya'nın .sanayile~me hamlesinde İngiltere ve Fransa'nın gerisinde kalması 

olmuştur. 100 

Sanayi Devrimi icatl:ırının tiretim \'e ulaşım alanlarında uygulanması \'e klasik liberal 
ellişiince ile birleşmesi sonucu ticaret ISS0-1914 döneminde altın çağını yaşamıştır. 

Kiireselleşme siirecini dış ticaret hacmi :ırtışınm biiyiime hızıyla karşılaştırarak izlersek 
1853-1872 döneminde küreselleşme hızlaıımıştır. çlinkii yıllık ortalama bliyiiıne hızı ticaret 
hacmi artışınm gerisinde kalmıştır. Bu iki hızın 1872-191 I aşağı yukarı döneminele eşit 
olduğu Tablo 8'den de göriilmektedir. 

Tablo 8: Üretimin Biiyiiınc Hızı ilc Dış Ticaretin Biiyiiınc Hızı 
Arasındaki ilişki, 1853-1984 (yıllık ortalama yüzde) 

1853- 1871- I .:\93- 1913- 1950-
1872 1893 !911 1950 1973 

Oı1.Tic.H:ıcnıi Arı.(a) ...ıJ 3.1 3.9 0.5 9A 
Orı.l'rctiınArtısı (h) ?..7 3.3 3.6 1.9 5.3 

:ı) I S .'i ?ı- I 9 I I: İ ngilıcn:. ABD. Fran~a 'c Alm;ın~ a 

I 9 I ?ı- I 9S...ı: İngiltere. ABD. Fransa. Alnı:ın;:ı. HollanJa ,.c .lapl)J1) a 

b) I 853- I 9 I I: SaJccc cııJüsıri; d ürcti m 

I 913- I 9:-1-HiSiYH 

cı Dtiıı) a Ticarcı Hacmi 'c C'rL·tiın Arıı~l:ırı 

Kaynak: HIRST- THO:.IPSON. a.g.e .. s. 48 
1980-94 Verileri: ADALI, a.g.e., s. 83 

1973- 1980-
!98-J. 199-f 
3.6 .'i.! 
2.1 2.7 

1998 (c) 

...ı.2 

2.8 

1998 Verileri: Yevgeni AVDOKYSI-IİN, Mcjdunarodniyc Ekonomiçcskic 

Otnoşeniya, Yurist Kitabevi.l999,s.IOI. 

Kaynak: 

Tablo 9:İhracat Hacmi Gelişimi, 1941-1984 

(cndeks bazında, 1913=100) 

Fransa AlnıanYa Japoma HollanJa iıı~iltcrc 
1913 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
1929 ı...ı7.0 91.8 257.9 171.2 81.3 
1938 91.0 57.01 588.3 1-10.0 57.3 
1950 ı...ı9.2 3-1-.8 210.1 171.2 ı 00.0 
1960 298...J. 15-f.7 92..J....J. -1-1-5.1 120.0 
1973 922.-ı 5 l..f.3 5672.7 1632.1 2-fl.9 
198-f l..f59.5 77-f.O J...ı-+25.2 2383.7 3-f9.1 
2000 5-W8.5 18...ı9.2 ..f3802.2 572-ı.s 762.1 

ABD 
I 00.0 
158.2 
125.7 
22..J..6 
387.9 
912.0 

ı 161.5 
3192.6 

HIRST- THOl\1PSON, a.g.e., s. 487; 2000 Yılı verileri Dlinya Bankası 

istatistiklerine göre hesaplanmıştır. 

IOOSEYiDOÜUJ, a.g.c., s.3-7. 



1913 yılı sonrasında ~iirtirliiğe konul:111 gtimriik. kot:l. kambiyo kontrolleri ve daha 

sonra da savaş nedeni~ le ticaret hacmi artış hızı diişük kalmış. 1 920'1erin ortasından 

sonlarına kadar hızlanarak artan ticaret hacmi krizle birlikte ülkelerin içe kapanınası ve 

fiyatların düşmesi son ucunda h ız! a daralına göstermiş: 1929 yıl ı nda 34.3 mi 1 yar dolardan 

1 930'da 27.9. 1931 'de 20 w 1 932'de 13.5 milyar dolara düşıııtiştür. ıoı 

1.3.3.2. II. Dünya SaYaşı Sonrası Ticaretin Gelişimi 

Savaş sonrası korumacılığın yaygın olmasına rağmen Avrupa'da fiziki sermayenin 

yeniden inşaası ve kutuplaşma ticaretin hızla artmasına yol açmıştır. Uluslarararası 

faaliyetlerde bu hareketlenme btiyiik ölçüde ihracata yönelik btiyiime eğilimlerinin bir 
sonucudur denilebilir. Elde biriken fonların yatırıma yönlendirilmesi tiretimin ele hızla 

artmasına sebep olarak. bu iki hareket karşılıklı olarak birbirlerini desteklemiştir.ıo.2 

Canlanma sadece ticaretre ve tiretimele değil. bir btitiin olarak cltinya ekonomisinin ttim 

alanlarında tarihte g.öriilmtiş en uzun ve canlı gelişme evrelerinden birini yaşamıştır. 
Ticaretin canlanmasında dış ticarete belli kurallar getirmek. kaosu sona erdirmek ve savaş 
sonrası iş bi rf i ği ni devam etti rm e k içi n kuru !:ın GA TT' ın önemi yaclsı ııaınaz. 

Tablo 10: Altı GÜ'de Ticaret 1 GSYİH Oranı,(%) 
ı913 ı950l ı 973 ı9SO ı090 ı<J90 

Fr~lll~a 35.-f 2 ı .21 29.0 20.-l 21.2 2ô.ı 

r\ lıııa 11\ :ı .)).i 20.1 ı ' - ., 29.2 X•.- ... . .. 
.J:ıpom a 31.-l iô.9J U·U LU 10.7 ı o ...ı 
Hcıllamb 63.ô 70.21 SO.! .'i .'i .O 5X.3 oO.ô 

İıı~iltcrc -l-l.7 36.01 39.3 27.ı 2-l.O 2.'i.K 
ABD ıl.2 7.0 ı ıo.s ı o. ı 0.7 ... 

Kaynak: HIRST- THO\IPSON. a.g.e., s. 53; 
ı 980-99 verileri "''"w.worldbank.org/countrydata 

GATT Raund'larında uluslararası ticarete engel olan giiımiik tarifeleri ve !arife dışı 

engelleri kaldırnıada ilk turlarda başarılı olmuştur. 6. Kennedy Tunı'ııa ( 1964- ı 967) kadar 

mal bazında yapılan indirimler bu Tur'da global olarak yapılmış ve sınai mal gümrük 

vergilerinde nonıinal olarak% 36 oranında azaltmaya gidilmiştir. Bu da 40 milyar dolarlık 

ticari iirlin tizerincleki glimrüklerin azaltılması demektir.ı 03 Ancak 1870-1913 dönemiyle 

karşılaştırıldığında 1950-1973 dönemi dünya ekonomisi yine ele daha kapalı kalmıştır. 
Açıklık derecesi olarak ticaretin GSYİI-l'ya oranı alındığında altı GÜ arasında Alınanya 

hariç tümlinele bu oranın 1950-1973 döneminde daha dUşlik kaldığı ortaya çıkmaktadır 

ıoı .. .. SONMEZ, a.g.c., s.SO. 

ıo2 HJ RST-THOMPSON, a.g.c., s.8 1. 

ı 03S.Rtd\ an KARLUK, Uluslararası Ekonomi, -ı. Baskı, Bcıa Yayınc\'i. isıanbuı, ı 996, 

5.273-27-l. 
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(Tablo 10). yani bu di:iııemde ekonomiler arasındaki biitünle~me daha düşük seviyede 

olmuştur. H~ 

1950-1973 döneminde dünya ekonomisi yıllık ortalama 7o 5.3 oranında büyürken 

ticaret hacmi yılda yaklaşık C::c 9.4 oranında genişlemiştir. Fakat fiziki sermaye birikiminin 

üst sınıra ulaşması sonucu başgösteren aşırı tiretim ve uygulanan enflasyonİst politikalar 

sonucunda durgunluğa giren ekonomiler arasında gerçekleştirilen ticaretin bundan 

etkilenınemesi ınlimkiin değildi. Sorun bunun ne zaman gerçekleşeceği idi. Ticaı·ette 

gerileme genel durgunluktan daha geç ortaya çıktı. 1975 yıl ında kapitalist ülkelerin 

ihracatında% Tl ik bir dlişiiş gerçekleşmiştir. Sadece İtalya \'C ABD bu gelişmenin dışında 

kalabilmişlerdir (yedi GÜ'nin 1974-1975 ticaret hacimleri Tablo ll 'de verilmiştir). 105 

Tablo ll: Bazı GÜ~lcrin 197-t-1975 Yıllarında 
İhracatlarının Gelişimi, (milyar dolar) 

ı~n . .riiıı ıı. 1975'iıı ı. ı ')75"iıı ll. 
Yarı:;ı y ;ırı~ı 'ı' arısı 

ABD 51.6 52.9 55.2 

Alnıan\a 47.2 .n.6 45.2 

Lı po ma 295 2lU 26.X 

Fı~ın~a 24.7 26.X 25.') 

i ıı ~i lter.: 19.7 21.2 10.3 

Kan~ıd~ı 17.X 16.5 17.0 

İla ha 16.5 16.7 17.0 

Kaynak: \IA~DEL. a.g.c., s. 32 

Ticaretteki bu gelişmenin başlıca iiç nedeni vardır. Birincisi. ticaret lıncıni genel 

durgunluk sonucu azalış göstermiştir. İkinci bir neden durgunluğun dalaylı etkisiclir. 
İhracat hacmi ve fiyatlarındaki cliişiiş sonrası azalan parasal kaynaklariilkeleri ithalatlarını 

kısnı:ı:ya zorlanııştır. Ticaretteki daralmanın gerisinele yatan üçlincii etken ele özellikle 
ödemeler dengesinde önemli miktarlarda açıkları bulunan bazı ülkelerin bilinçli olarak 

uyguladıkları ithalatı indirime politikalarıclır, yani ekonomik ulusalcılık ve himayecilik 

olgtıları. 1 06 1975'ten sonra haklı ve haksız yere sayısız ticareti kısıtlayıcı hliklinıler 
uygulanıaya konulmuştur. Durgunluk atlatılanıayınca 5 bliylik kapitalist Ulkenin 1975-

1976 yılı bütçeleri toplam 175 milyar dolarlık açıkla hazırlanmıştır. Bu ek satınalma glicii 

sayesinde kısa sUreli canlanma kaydedilmiş, ancak korumacılığın yükselmesi 1977' nin II I. 

çeyreğinde yine ticaret hacminde azalmaya yol açmıştır. 107 (Tablo 12). 

10-IHIRST-THOI\lPSON, a.g.c., s.53. 

105 Erncst MANDEL, Uluslararası Ekonomide İkinci Kriz, (Çev.: Yavuz ALAGON), 

Koral Kiıabcvi, istanbul, 1990, s.32. 

106MANDEL, a.g.c., s.33. 

107MANDEL. a.g.c., s.ll7-1 IS. 



Tablo 12: 1976 (ll. Çc)Tck) Ye 1977 (ll. Ve III. Çc)TCklcr) 
Döneminde Kapitalist Ülkelerin Dış Ticareti (miiJar dolar) 

ithabi İhral'al 

19.6lll.(,'cuck l:i:i.7 1-l-U 

197711. (L'HL'k ıx:.s ı-o.7 

1977 III. ('cuck J(,6J 15:U 

Kaynak: i\1ANDEL a.g.c., s. 118 

GATT kural ve ilkelerini zedelenıede önde gelenler yine GÜ"Ier olmuştur. Yeni 

korumacılık olgusu işte bu dönemde orta)a çıkınaya başladı. Üretimele yeni teknolojinin 
kullanımında uyum sağlay:mıayan GÜ"Icr krizi atiatmak için ticarette scrbestleşmeye 

gidilmesi gerektiğini sanımırken kendileri yerli tireticileri korumak için tarife dışı engelleri 

kalkan edindiler. 108 GÜ ·ı er diğer GÜ ·ıerden yaptıkları ithalatın 7o I 0.5'ine giimrlik dışı 
kısıtlamalar getirirken. GOÜ kaynaklı ithalat için bu rakam% 19,5'tir. AET iilkelerincle bu 

oran ':c 21 'e yükselmektedir. 109 Bu durtımdan özellikle Japonya ve Uzakdoğu Asya 'nın 
hızlı gelişen ülkeleri biiyiik zararlar gördii. 

Durgıınluğun atiatıl amaması ticaret hacmindeki genişlemeye son vermiştir. ı 979 
yılında o/o 6,5 oranında genişleyen ticaret hacmi ı 980'de% 2. ı 981 'ele% 0.5 biiyiimiiş, 

ı 982 yılında ise% 2.5 oranında daralma göstermiş. 1980- ı 983 kesitinde toplanı ihracatın 

değeri yaklaşık 2000 milyar dolardan ıSOO milyara gerilemiştir. 1 10 Bu dönemdeki 

daralmanın bir eliğer önemli nedeni de patlak veren dış borç krizi olmuştur. 1\ncak burada 
bir eğilime daha dikkat çekmekte yarar var. Kısmen GOÜ'Ierde işçilik maliyetinin 

diişiikliiğii, kısmen de hızlı teknolojik gelişme sonucu faydalı öııırii kısalan teçhizatın 

karlılığını yükseltme isteği ı 1 ı öncelikle çuş·leri yerinde ii retime teşvik ederek DYY 'larda 

bir patlamaya yol açmıştır. Yani ticarette gerçekleşme olasılığı olan artışın bir kısmı 

DYY ·ıardaki artış tarafından emilnıiştir. 1980'1erclen itibaren hız kazanan bu eğilim 

sonucunda DYY hareketleri 1983-ı990 döneminde yıllık ortalama %34 oranında artış 

gösterirken ticaret hacminde biiyiime% 9'da kalnııştır. 1 ı 2 

1979'da sonuçlanan 7. Tokyo Turu'nelan sonra uygulanmaya konulan çeşitli 

korumacı tedbirler öncelikle iiç biiyiik (ABD, AET ve Japonya) arasındaki elengeleri 

bozmaya başlamıştır. Buna ek olarak, hizmet sektörlinlin hızlı biiyiinıesine rağmen 

GATT'ın dışında tutulması çeşitli dengesizliklere yol açmış. Teknoloji transferinde 

108Tancr BERKSOY, "'P<ıra Üretimi Boğuyor", İktisat Dugisi, Eyliil, 199.1, s . .17. 

109 . ~ 
SEYIDOGLU, a.g.c., s.-l2.1. 

1 10SöNMEZ, a.g.c., s.2-+l. 

ı 1 ı MAN DEL, a.g.c., s. 121. 

ı !2HIRST-TJ-IOMPSON. a.g.c., s.RI-R2. 
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düzcnleınelerin yapılınasında ise en Çl'k ısrar eden ii lke ABD idi. TUm bu sorunların 
çöztime kanıştunılması için 19S6'nın sonbaharında Unıguay Roundu başlatılnııştır. 

Uzun ın ii zakere Ye tartışmalardan sonra Nisan 199-t. 'te sona eren Uruguay 

Raundu'nda imzalanan ~ihai Senet ticaretin ticaretin serbestleştirilmesi açısından o 

zamana kadar atılan adınılardan çok daha biiyiiğiiniin atılmasını sağlayncnk hükiiınler 

taşınıaktadır. 113 

ll Giimriik Tariklai: GÜ'Ierin s:111ayi maliarına uyguladıkları tarifelerin % 40 

oranında indirilmesi hususunda anlaşma sağlandı. Böylece GÜ'Ierde sanayi iirtinieri 

üzerindeki ağırlıklı tarife oranı% 6'1ardan Cf'c -ı·un altına inmiş olacaktır: 

21 Gôniil!ii ihracal Klslrfamalan: ihracat kısıtlamaları veya iç piyasa diizenleme 

anlaşınaları gibi önlemler -ı yıllık bir siire için kaldırılacaktır: 

3) Tr.mmsof Siihmnsimnlor: Daha önce de biiyUk tartışmalara yol açan bu konu 

Round sırasında da bliyiik çekişmelere neden oldu. Özellikle ABD ile AET arasında bu 

konuda bir görüş birliğine varılması önemli bir ilerlenıedir. Tarımın da \VTO kapsamına 
alınması. yerel tarımı destekleme oranıııın% 20'ye indirilmesi. tarım iiriinlerinde tüm ithalat 

engellerinin tarifeye clöniiştiiriilerek ı::t 36 oranında azaltılmasına ilişkin anlaşma bu 

alandaki dengelerin bir siire ::ağ.lanamay;ıcağı anlamına gelmektedir. 11 -ı Varılan anlaşma 
özellikle GOÜ'ler içiıı olumsuz gelişmeler y;ıratacak niteliktedir. Bu alandaki diinya 
ticaretinin 2 yıllık toplamına eşit olan ABD stokları ve Gl/lerde tarını teknolojisinde 

sağlanan ilerlemeler GÜ'lerin bu pazara da hakim olarak, GOÜ'lerin tarımsal iiriin 

ticaretine biiyük darbe indirecek gibi göziikiiyor. 115 

4) Tekstil ı·e GiYim Sektijrii: 1962'den bu yana uygulanagelen Çokelyaf 

Düzenlemesi ( Multifiber Agrecment- ~lFA) çerçevesinefe 1974, I 977, 1981 ve l 986'cfa 

yapılan her uzatmasında ikili anlaşmaların cl<ılıa himayeci olabilmesine olanak tanınmıştı. 

Uruguay Raundu'nda sağlanan anlaşmaya göre, bu alandaki kotalar 10 yıl içinele 

kaldırılacak, tarifeler azaltılacak ve I O yılın sonunda tekstil sektörü de normal GATT 

kurallarına tabi olacaktır: 

5) f-li71net Sektörii: Hizmet sektörünlin de liberalleştirilmesi konusunda anlaşmaya 

varıldı ve özelliklerinelen dolayı liberalleştirme amacıyla GATS (General Agreeınent of 

Trade in Services) imzalandı. 

ll3sEYİDOÜLU, a.g.c., s.-ı23. 

ıı..ıErol İYİBOZKURT, Uluslararası İktisat: Teori ve Politika, 3. Baskı, Ezgi Kitabc,·i, 

Bursa. 1995, s. 192. 

115 DPT. a.g.c., s.3<i. 



n) Fikri .\liilkiYcl Hak/an: Önceden fikri ıııiilkiyeıin korunmasına ilişkin hiikiinıler 

milli yasalarla konuluyordu. fakat bunlar arasında gittikçe artan farklılıklar. iletişim 

teknolojisinde sağlanan gelişme ve G Ü'lerin baskısı bağlayıcı nitelik taşıyan aniaşınanın 

imzalanmasıyla sonuçlandı: 

71 .\!i/.:rcn· Kıslllamalan: GÜ"kr 2 yıl. GOÜ"Ier ıse 5 yıl içinde miktar 

kısıtlamalarını kaldırınayı taahhlit etmişlerdir: 

8/ Ticarere iliskin >'armm Önlemleri: Bu konunun GATT çerçevesine alınmasının 
nedeni ÇUŞ"Iarın baskısı olmuştur. Yatırım teş\ikleri (slib\'ansiyonlar, vergi ve giimriik 

ayrıcalıkları, hibeler). performans gereklilikleri (yerel i~·erikli anlaşmalar. yerel satış 

gereklilikleri. teknolojik transfer gerilikleri. ödeme kısıtlamaları. döviz kısıtlamaları. ihracat 

kısıtlamaları) ve genel şirket faaliyetlerini etkileyen önlemler (rekabet politikası meseleleri, 

fiyatiandırma kısıtlamaları) gibi konular artık oı1ak hiikiinılerle cliizenlenecek ve bağlayıcı 

olacaktır. 1 16 

Bu konular dışında bir ele Oiin)a Ticaret Örglit (\VTO) kurularak ve gerekli 

yetkilerle donatılarak kabul edilen anlaşmaların bağlayıcı niteliği arttırılmış. anlaşmazlıkları 
çözümleme mekanizması geliştirilmiştir. 

Unıguay Rounclu'nuıı 0!ilıai Senedi ile ticaretin önemli ölçiide liberalleştirilmesi nin 

yanında bunun kimin için cbha fnzla yar;ır sağlayacağı tartışmaları cia şiddetlendi. Tekstil 
alanında gidilen liberalleştirme kuşkusuz GOÜ'Ierin yararına olmakla birlikte tarım, fikri 
ıııiilkiyet lıaklmı. ticarete ilişkin yatırım önlemleri konusunda kabul edilen kararlar 

GOÜ'Iere verilenden çok alınacağı izleııimi doğıırıııaktadır. 1 17 Üstelik Uruguay Rouııclu 

sonucunda diğer roundl3rdaıı farklı olarak GOÜ'lere bağlayıcı tarife indirinıleri 

1 16HJRST-THOMPSON, a.g.c., s.8-J.. 

117Fransa Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nce yapılan bir çalışınaya göre, 200-J. yılına 1\ad;ır 

Uruguay Roundu Anlaşması dolayısıyla getirilen scrbcsılcşıirnıc, dlinya ticarcıini 'kJ 10 arııırırkcn, gelirde 

260 milyar dolarlık artış olacaktır. Bunun 80 milyarı Japonya'ya, 70 milyarı AI3-J6'ya, 75 milyan da 

ABD'ye dlişccckıir. GOÜ'Icrc ise (ki dünya nüfusunun 'k; 8-J.Siııi barındırnıaktalar) 35 milyar dolar 

k<ılac~ıktır. (KAZGAN, a.g.e., s.72.) 



Tablo 13: AET, ABD Ye Japonya·da Ortalama Nominal Konıma Oranları,% 
(1987) 

Kaynak: 

.-\B ABD .1.-\ı\ı~YA 

GıJa ı3.S i.ı ı 9.5 

Tarıııı~al KıııınıaJJckr .~J l.i 2.3 

\liıı~.?ral Y:ıkıılar 3 .-ı ı. o ·'·O 
M:ıJ~.?ıı 11.: \kıalkr -ı.o 3.~ 3.9 

İınal:ıt Saııa1 i 7.0 6.7 6.7 

-Kiııl\:ı~:ıl \1anıulkr -U 5.9 o.O 
-TI.?btil ll? Gi1 im 10.5 lO .. > ı 0.:) 

-\ lakiıı:ılar '<.: Ula~ ı ın -U 3.5 .. J.() 

-Di~l.?r \!amu! Mallar 5.2 o.2 o. ı 

Oı1a!aııu 7.2 6.2 S.O 

DPT. Küreselleşme, Bölgesel Entegrasyonlar Ye Türkiye, Öİ K 

Değerlendirme Raporu, Ankara. 1995, s. 29. 

getirilmiştir. ll. Diinya Savaşı sonrasında GÜ'Ier ticaretre serbestleşıııeye giderken 
GOÜ"Ier kendilerine wrikn tavizleri kullanarak buna pek yanaşmaıııışlardır. Sonuçta bu 

lilkelerde uygulanan konıma oranları gelir eliizeyine göre fark göstermekle birlikte 
GÜ"Jerin koruma oranlarıııclan çok dalıa: üksek seviyeele seyretnıiştir (Tablo 13 ve 14). 

Bu uygulamalara son 1erıııek ve GOÜ"Jcrin cliiııya pazarlarına cııtcgrasyonlarıııı 

hızbııdırnıak amacıyla GÜ'Jcriıı baskısı sonucunda bu Jılikiiııı getirilmiştir. 

Tablo 14: Gelir Düzeyine Göre Ortalama Koruma Oranları,% ( 1987) 
500 5t.ı0- ı 001- 1501- 5000 S'dcıı (i enel 

S'd;ııı az ır•,ıü s 1500 s 5000 s fazla Orıal;ıın;ı 

(iıJa 70 ..l2 5-t 35 2 :;o 
T;ırınısal Hamnı;ıJJc ..ısı :s -n 2-1 2 21 

1\liııcral Yakıtl:ır 35 J') Yı !(ı -ı 16 

ı'vl:ıJcıı I'C ı\h:t:ılkr -15 :...ı ..ı o :w 2 19 

i nıal~ıı Sana: i 72 ..15 57 :.; 3 32 

K i 111) asal ı'vladdclcr -ıs .:'S -11 26 2 22 

1\bkiııa- Ul .Ar:ıçl:ırı 96 59 72 -+6 -ı ..ı ı 

Diilcr l\1aınul 1\!allar 49 31 ..ıs 29 2 2-t 

Diilcr Mallar -+9 ·' -~ ...\9 3ı 2 26 

Oı1alama 66 -tl 5-t .:ı ...ı .:ı 30 

Kaynak: DPT, Kiircsellcşınc ... , s.2 I. 

Gerçekleştirilen son Round'un sonuçları hemen hemen tam olarak ortaya çıkmış 

durumda ve GÜ'Jer bir sonraki görüşmelerin gerektiğine işaret etmektedirler. Ancak 

burada şöyle bir soru ortaya çıkmaktadır: spesifik nitelik taşıyan ve objektif olarak 

değerlendirilmeyen smırlanıalar istenildiği an kullanılabiJirken gUmrlik tarifelerini inclirıne 

görlişıneleri ne derece etkili olacaktır? \laalesef, oluşturulan WTO henUz tam olarak 



bağıın~ız olduğunu kanıtlamış değildir. Bunun sonucunda ticaret savaşları tehlikesi 

gündeme gelmiştir. Bu tahminler doğrulduğunda \VTO"nun yetersiz kalacağı tahmin 

edili)W. 

1.-L Kürcscllcşmcyi Hızlandıran Faktörler 

1.4.1. Teknolojik Gelişme 

Sanayi Devriminden sonra biriken bilgi miktarı çok daha lıızlanmış. sonuçta hayat 

tarzında büyük değişikliklere yol açını~tır. Bir taraftan ınakinalaşma slireci lıızlanırken, 

diğer taraftan da taşımacılık alanında ba~döndiirlicü ilerleme sağlanmıştır. Bu gelişıneler 

uluslararası ticareti lıızlandırarak ülkelerin dışa olan bağımlılıklarını amırmıştır. 

.\X. ylizyılın başlarında telefon kabloları ile kıtaların ve ülkelerin birbirlerine 

bağlanınaları bir kiiçük devrim daha yaratmıştır. Artık finans piyasaları daha fazla 

hmeketlilik kazanarak bu al:ında kiireselle~meyi hızlandırmıştır. 

Beli laboratuvarlarında lambalı transistörlerin icadı bilgisayarın ortaya Ç'ıknıasına 

neden olarak cliinyanın lıızla değişmesine \'C gelişmesine yol açmış. Bilginin sinerjik etkisi 

bu alanda kendisini tam olarak göstermiştir. Bir taraftan bilgisayarın gerçekleştirdiği 

operasyon sayısını antııma fizerinde eniışılırken diğer taraftan Japonlnrın minyatiirleştirıııc 

cğiliıııi her eve bilgisayarın girmesini olaıınklı kılmıştır. 

Her faaliyete, lıayntın her bölgesine giren bilgisrıym iirctinıde otomasyon oranını 

nrttırıııış, yeni ınaclclelerin icat eelilmesini olanaklı kılmış, diinyaııın her noktasına anıncin 

haber iletme fırsatını vermiş. sanal eleneyierin yapılmasına olanak tanımış ve bunların herbiri 

siyasal, iktisadi ve sosyal elengelerde aynamalara neden olmuştur. Fiııansnl piyasalarda 

New York'ta oturup Tokyo Borsası 'nda hisse senetlerinin fiyatları izlenerek alım-satımı 

ynpılabilnıektc, reel sektördeliretim biçimini değiştirerek ağırlık bilgi tiretimine kaymakta, 

ticaret ofisten çıkmadan yapılabilnıekte, işyeri eve taşmmaktadır. 

Bilgisayar dönemine girildiğinde baslangıçta bu sistemler piyasalardaki 

değişiklikleri en kısa zamanda oğrenip tepki göstermek için kullanılırken aı1ık bilgiiiretimi 

hayati önem kazanmıştır. Nasıl önce üretim faktörlerinin birine sahip olma avantaj 

sağlıyordu, şimeli de bilgi sahibi kendi şartlarmı kabul ettirıne fırsatına kavuşmaktaclır, 

çiinkli artık bilgi anahtar durumdadır. Bilgiiiretimi iistiinliik kaynağı clunımuna gelmiş ve 
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bu yüzden gelişmiş ülkeler bilgi tiretimini arttırmak için yatırırnlar gerçekle~tirmekte: 

teknolojik parklar kurmakt:ı. bilimadamlarını kendilerine çekmekte. yüksek teknoloji 

tiretimine destek sağlamaktadır. Reel üretim GOÜ'Iere kaydırılmakta. ancak bunun 

sayesinde aradaki gelişmişlik farkı kapanmamakta. tam tersine daha da açılmaktadır. 

Teknoloji nerelere kadar ilerleyecek ve hayatm hangi alanlarına ne yönde etki 

yapacak? Bugün bunu kestirmek giiç. Anık gen haritasına el atılmış. uzay keşinerinde yeni 

çağa gelinmiş, yapay zeka üzerinde çalışınalar sürmekte. insanı klonlama kapısı 

aralanınıştır. Bunların sonuçlarını bilimadamları bile kestireınemekte. çiinkii bir taraftan 

üretilen bilgi ne tiir yeni bilgi üretimine neden olacağı öngörülenıeınekle birlikte yeni ve 

faydalı fikirler mevcut bilgi çöpliiğlincle kaybolabilnıekteclir. 

1 ...t.2. Yeni Diinya Diizcni 

l.-L2.1. Eski Dünya Diizcni Ye Yeni Diizcnc Geçiş 

ll. Dünya Savaşı sonrası dünyada iki kutuplu diizen hiikiim siirıııekteydi. İki iilkc 

·';\BD ve SSCB" kutupların tartışılmaz lideri clunınıunda ve herbiri kendi kampı içinele 

belirleyici rol oynamakta idi. İclcolojilerin zıt olmasına rağmen askeri giiçleriıı aşağı yukarı 

eşit olması doğrudan çatı~malara girmelerinden alıkoyarken, daha kiiçlik taraftarları 

arasında meydana gelen savaşlara katılmakla birlikte burun buruna gelmemeye gayret 

gösterıııişlerclir. Bununla birlikte ikincil pozisyonlarda olan ülkelerin global nükleer savaş 

patlak verdiğinde karşı koyacak giiçlerinin olmanıası bunları liderlerle olan ilişkilerden 

vazgecmekten alıkoyuyordu. Batı Bloku'nda piyasa ekonomisi kuralları lıcıkim iken 

Dogu'da merkezi planlcııııa ekonomisi geliştirilmekte idi. ll. Diinya Savaşı sonrası 

kapitcılist cliinyanın hızlı iktiscıcli gelişmesi için uygun şartlcır oluşımıştu (ABD'nin cliinya 

bankeri dunıınuna gelmesi, Avrupa'daki tahribat). Finanscıl piyasaların denetim altında 

olması uluslararası ticcırette engellerin azaltıldığı ortanıda dengelerin bozulmasını 

engellenıiştir. Ancak 1970'lerde ceşitli etkenierin etkisiyle durum bozulınaya baslaınıştı. 

Birincisi, Bretton Woods sistemi çöktii. İkincisi, OPEC ülkeleri elindeki kozu "petrol" 

GU'Iere yönelik kullandılar. Bir diğer etken ise ABD'nin iktisadi iistlinliiğiiniin 

kaybolmaya yiiz tutmcısıdır. Sonuçta başgösteren durgunluk, hızlanan enflasyon, 

uluslararası ticarette tıkanıklıklar gibi sonıniarın çöziilnıesi için Urııguay Round'u 

başlatıldı. 

Doğu Bloku'nda da durgunluk bu dönemde başgösternıiş, ancak kaynakları ve 



gelişınesi daha farklı nitelik taşımıştır. Kamp iiycsi çoğu ülke üzerinden saYaşın geçmiş 

olması ckononıilerin yeniden yapılandırılmasını şart kılarkcn rekabet kurtımunun kabul 

edilmemesi, mülkiyet hakkının redeli iktisadi birimlere gereken ınoti\'asyonu 

sağlamadığından sistem zamanla hantalla~mış. iiretilen malın kalitesi dlişnıiiş \'e miktar ve 

çeşidi asgari ihtiyaçların giderilmesi ile sınırlı kalmıştır. Sosyalist kanıptaki durgunluk daha 

yavaş. ama daha yıkıcı \'e kalıcı olmuştur. 1980'1ere gelindiğinde reformların gerektiği 

açıkça ortaya çıkmıştı. Andropov tarafından başlatılan yeniden yapılanma Gorbaçov'un 

iktidara gelmesine kadar siircklilik kazanamamış ve etkili olamamıştır. 

ı...ı.2.2. Yeni Diinya Düzeni 

İki siipergiiciin de silahianma yarışında yıpranmış olması bu sonsuz yarışı sona 

erclirme çabalarının artmasına yol açmıştır. SSCB'nin Siyasi ve iktisadi giicii bloka dahil 

olup da bağımsız hareket etmek isteyen taraftar ülkeyelkendi kurallarını dikte etmek icin 

artık yetersiz kalmış, Poloııya'claki başkaldırı komiiııist rejimin tahttan indirilmesiyle 

sonuçlanınca diğer Doğu A Hupa ülkeleri de bu yolu tutmuştur. 

SSCB içinele başlatılan ·perestroyka' (yeniden yapılanma) ve 'glasnost' (as·ıklık. 

şeffaflık ve dlişiinceleri ifade etme özgiir!Liğli) hareketleri halka kapitalist sistem ilc 

yaşadıkları sosyalist sistemi karşılaştırma fırsatı vermiştir. Karşılaştırma hiç de mevcut 

yapının lehine değildi. Komünist Parti \'c devlet otorite kaybına uğramış, siireç sosyalist 

ideolojiden vazgeçmeye. SSCB'nin dağılmasına ve serbest piyasa ekonomisine yön 

alınmasına kadar ilerlemiştir. SSCB'nin dağılmasıyla ABD tck lider olarak kalamanıış. 

Askeri iistlinliiğli diğer ülkelerin ve rakipierin gelişmesi sayesinele artik tartışılmaz değil, 

iktisattadayeni diizene ayak uyclurımıkta diğer ülkelerden yavaş davranıyorclu. Sonuçta 

ortaya çıkan siyasi yapı tek kutuplu, fakat çok merkezli bir yapıdır. Merkezlerin birini 

ABD. diğerini AB teşkil eelerken Japonya her geçen glin gliç kaybetınekte, Çin ve Rusya 

ise tam tersi gelişme sergilemektedirler. Uruguay Round'u sonuçlanelığında c!Linyadaki 

dengeler artık değişnıişti. Serbest piyasa ekonomisine geçmeyi kabul eden ülkeler 

Round'un sonuçlarını kabullenici durumunda olarak daha fazla fedakarlık yapmak 

zorunda kalnıışlardır. Bir taraftan kapitalizmin kurumlarını inşa etmeye çalışırken eliğer 

taraftan gittikçe serbestleşen cllinya ekonomisi ile entegrasyon siirecini yliriitınlişlerdir. 

Böylece sermayeyi değerlendirecek karlı alanlar oluşturarak Batı lilkelerinin 1990'ların 

başında girdikleri durgunluktan kuı1ulnıalarında önemli rol oynaınışlardır. Dlinya aı1ık tam 

aı.ılamda bir bUtUn haline gelmiş, bu diinyada da son varış noktası sınırsız tek dlinya pazarı 

olan kapitalist sistem hiikiiııı siirnıekteclir. 



l...J.3. Çokuluslu Şirketler 

Kiireselleşmede önemli rol oynayan çuş·ıerin ortaya çıkışı sömlirgeciliğin yayıldığı 

dönemlere rastlıyor. Ancak bu dönemde bunların amaçları ana Ulkenin ihtiyaç duyduğu 

hammaddeleri temin etmek ve bu hammaddelerin elde edilmesi için yatırım yapınakla sınırlı 

kalmıştır. 11 8 Daha sonraki dönemlerde ise faaliyetleri daha çok ticari amaçlı olmuştur ve 

ticaretin uluslararasılaşınasıııda bliylik katkılar sağlaınışlardır. 119 

\!odern anlamda çL:ş·ıerin ortaya çıktığı dönem ise XIX. ylizyıldır. Endüstri 

devrimi ile birlikte üretim de uluslararasılaşıııaya başladı. İlk önce Kuzey ve GUney 

Amerika en avantajlı yatırım alanı olarak görUlUrken daha sonra Afrika, Avustralya ve 

Asya'ya kayma görUidU. I. Dlinya Savaşı·na kadar hızlı bliyUyen ve yayılan ÇUŞ'ler bu 

döneme kadar iyice kuruııısallaşmıştı. Kriz ve ll. Dlinya Savaşı bunların yayılmalarında bir 

engel oluştururken 1950.1erden sonra çL:ş·ıer altın çağlarını yaşamışlardır. 120 ll. Savaş 

sonrası dönemini söz konusu şirketlerin gelişınesi açısından 3 döneme ayırarak 

inceleyebiliriz: 1950-1973 dönemi, 1973-1981 dönemi ve 1981 sonrası.12l 

1950-1973 Dönemi: Genel ekonomik canlanma ile birlikte ÇUŞ'Ier de bu dönemde 

biiylimiiş ve yayı! mışlardır..-\ T"nun kuruluşu ise bu sUreec yani ivme kazandırmıştır. 

Özellikle ABD kaynaklı şirketler Avrupa pazarını ele geçirnıccle hızlı davranmışl:ır. 

İngiltere, Fransa ve Almanya şirketleri ise bu dönemde DYY'Iardan çok portföy 

yatırımlarınefa yoğunlaşmış. Japonya ise pazarlarını bu şirketlerelen korurken kendi 

şirketleri dışa açılmada pasif kalmıştır. çuş·ıcrin faaliyetlerinin canlılığını sağlayan bir 

diğer etken de Goü·ıerin ithal ikameci politikaları uygulamalarıdır. Kapanan pazarları 

elden kaçırmamak için bu şirketler bu lilkelerin piyasalarında geniş çaplı yatırımlarda 

bulunımışlardır.l22 

1973-1981 Dönemi: Bu alt dönemde ÇUŞ'Ierin faaliyetlerinde bir yavaşlama 

görlilınliştlir. En fazla yatırım gerçekleştiren yine ABD şirketleri olmakla birlikte Batı 

Avrupa ve Japonya kaynaklı şirketlerin sayısı da aı1nııştır. 

118sEYİDOÜLU, a.g.e., s.587. 

ll9HIRST-TI-l01\1PSON, a.g.c., s..-l-5. 

1201-!IRST-TI-lOMPSON, a.g.e., s..-+6. 

1 2 1 SEYİDO(;LU, a.g.e., s.587-588. 

I22Riıys .JENKINS, "Sanayileşme \'e Dünya Ekonomisi"', Kalkınma İktisadı, (Der.: fikret 

ŞENSES), (Çev.: Sedef ÖZTÜRK). İkıişi ın Ya~ınları. İstanbul, 199o, s.228. 
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Yukarıdaki iki di:inemin ortak özelliği. özellikle GOÜ"Ierin ÇUŞ"Iere karşı 

tutumlarıdır. Bağıınsızlıkl:uını yeni kazanmış ülkeler başta olmak iizere çoğu ülke bunları 

ulusal bağımsızlıklarına yönelik bir tehdit olarak algıladıklarından. pazarlarında faaliyet 

gösteren ÇUŞ"Iarı hükümet denetimlerine tabi tutmuş. gerçekleştirdikleri faaliyetlerin 

boyutl:ırını kontrol etmiş. başta hizmet sektörü olmak iizerc bir<;·ok alanlara girmelerini 

yasaklamışlardır. 123 

1981 Sonrası Dönem: Bu dönemin başında çuş·ıer GOÜ"Iere dış borç krizleri 

nedeniyle fazla ilgi göstermemiş. Dönemin en belirgin özelliği i~e çuş·ıeriıı y.-ıtırınılarında 

ABD'ye yapılan yatırımların patlama gösterıııesidir. Toplanı yatırımların %SO' si bu ülkeye 

yönelik yapılmıştır. Bir diğer önemli özellik. ÇUŞ"Ierin gerçekleştirdikleri dolaysız 

sermaye yatırmlarının türlinde göriilen çeşitlenmeclir. Geleneksel yatırımların yanısıra "geri 

satın alına" (buy-back). "yap-işlet -denet'' uygulanıaları yanında lisans anlaşmaları da 

yaygııılık kazanmıştır. 

Dışa açılma politikalarına paralel olarak yabancı şirketlere ilişkin uygulamaya 

sokulan özendirici liberal politikalar GOÜ"lerin pazarlarının da çekiciliğini 1980'1erin 

ortalarında arttırmıştır. Bu ülkelerinin pazarlarına yönelmenin bir diğer nedeni. GÜ'Ierclc 

başta çevre korumasına ilişkin olm;ık iizerc birçok ek maliyet getiren mevzuatların 

yliriirliiğe konulnıasıdır. 

Fakat son yıllara bakıldığında ÇL:ş·lerin elikkatlerini yine GÜ'Iere yönelttikleri 

göriiliiyor. Bunun en öneıııli nedeni ele teknolojik ilerleme sonucu emeğin Uretim 

sürecinden dışlan ması, kullanılan enıeğe ilişkin kriterlerin yiikselıııesiclir. 12-ı 

1.5. Küreselleşme Sürecini Engelleyen Faktörler 

1.5.1. Bölgeselleşıne 

II. Diinya Savaşı sonrası ABD'nin önderliğinde glinclenıe getirilen ve yeniden hız 

kazanan kiireselleşme sürerken sadece 2 blok vardı: kapitalist ve sosyalist bloklar. 

Serbestleşnıe belli bir dlizeye geldiğinde tıkandı. Diinya ekonomisinde bir yavaşlama ve 

list liste krizler yaşandı. Bu koşullarda klireselleşnıe sUreci aynı hızla devanı edemezdi. 

123KAZGAN, a.g.c., s.30. 

124 KAZCJAN, a.g.c., s.l 18. 
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Krizlerden sonra korumacılık eğilimleri arttı. ülkeler içe kapanmaya ba~l:ıdı. Fakat bir 

ülkenin kendi başına yeterli olımıdığıııd:ın başlangıçta bölgeselleşıne. ortaya çıkan bu 

duruma çöziinı olarak yaygınlık kazanmşır. 

.-\ET tam bir ekonomik birleşmeyi hedef almakta haklıdır: iiye ülkelerin sosyal ve 

kültürel yapıları birbirinkine benzenıekte. gelir farklılığı kap:ıtılamayacak gibi değil ve 

ülkeler coğrafi olarak yakındırlar. Zamanla da hem ekonomik. hem de siyasal tamamlanma 

için dahil edilmesi gereken ülkeleri kendisine kattı veya katına uğraşında. Şu an için AB 

dış diinyaya en az ihtiyaç duyan blok durumundadır. Birliğe doğru hareket başladığından 

beri iç biitiinleşıııede önem!i mesafe katietmiş bulunuyor. 

ABD ise blokinşma eğilimine karşı bir tutum sergilemektc idi, çiinkü 

bölgeselleşmeye küreselleşmenin bir :ılterııatifi gözüyle bakıyordu. Ancak tek başına 

AB'ııe karşı çıkamadığından Kanada ik işbirliğini kuvvetlendirecek NAFTA'yı kurma 

yoluna gitti. sonra da .\1eksika'yı kattı. Fakat bu blokta AB'nde gibi kendine yeterlilik söz 

konusu olamazdı, bu :ıçıclan NAFT A AB" nin çok gerisindeydi. Bir taraftan bu nedenle, 

diğer taraftan da kendi piyasalarını açarken Doğu Asya iilkelerinin Amerikan 

girişimcilerine kapılarını hala kapalı tuttuğundan bu dunıınu değiştirme uımıdu ile APEC'i 

kurdu. Bıı blok daha bebeklik dönemini geçirmektc ve sııf benzer ekonomik ı;ıkarlarıncfan 

dula: ı oluştunılabilmiştir. Ancak kiircsclkşıneniıı yavaşlaclığı bir dönemde lı iç o!ımıdaıı 

daha iyiydi. 

1980'1erde bloklaşıııa kiircselleşnıenin öniine geçmiş bulunuyordu. Her ne kadar 

ticaret engelleri azaltılmaya çalışılsa da bloklar içi ilişkilere ağırlık verilmesine yol açıyordu. 

;\ncak yineABD önderliğinde başlatılan Uruguay Roundu bölgeselleşınenin kiireselleşnıc 

slireci ile uyumlu tarafını öne çıkardı. Özellikle AB'nde bir ortak göriişiin sağlanması 

biitiinleşnıeyi biiyük ölçüde kolaylaştırdı. Uruguay Roundu'ııda alınan kararlar 

kiireselleşnıeye bir ivme kazanciırarak bölgeselleşnıenin önemini azalttı. Giimriik 

tarifelerinin indirilmesi, tarımsal ürün ve tekstil piyasalarının açılması, GATT'ın 

bloklaşnıaya elverişli I. ve XXIV. maddelerinin değiştirilmesi, yaptırım giicii bulunan 

WTO'nun kurulması en azından bu giin itibari ile bloklaşnıayı kiireselleşnıeye bir engel 

olmaktan çıkarmış bulunuyor. 

1.5.2. J'vtilliyctçilik 

~1odern anlamda milliyetçilik Sanayi Devriminin bir iiriinii olan milli devletin 



ideolojisidir. 125 Bu dönemde milliyetçilik ulusu siynsallaştırarak ulus-devlet düzeyinde 

kültlirel ve siyasal birleşmeyi sağlayabilmiştir. Ve bu ulus-de,·leti yaşatmak doğal olarak 

milliyetçiliğin ana amacı haline gelmiştir. Her ne kadar dinsel. kültürel. dilsel ve tarihsel 

milliyetçilikleri birbirlerine karıştırmak yanlış bir davramş olsa da. sonuçta ulus-de,·Jet çatısı 

altında birleşen nıillet'nıilletler bu unsurların çoğuna sahiptirler. Bu unsurlara sahip olduğu 

bir millet ulus-devlete sahip olmadığında n~ya sahip olup da elinden alnıaya çalışıldığında 

kendini savunma mekanizmaları deneye girmektedir. l\lilliyetçiliğin önemini arttıran bir 

diğer unsur ise psikolojik baskıdan kaynaklanan 'ait olma ihtiyacı'dır. 126 

Globalleşmenin hızlanmasıyin ilk önce yabancı yatırımlar tepki çekmeye başladı. Her 

ne kadar yabancı yatırımcılar yatırımlarının güvenliğini sağlamak için yerel hiikiinıetlerle iyi 

ilişki kurma eğiliminde olsalar da, bir taraftan uluslararası kuruluşların faaliyetleri için 

uygun ortam hazırlanıaları yiiziinden 127. diğer taraftan yabancı kiiltiir ve yaşam tarzını 

benimsetmeye çalışmalarından dolayı milliyetçi hareketlerin baskıları sonucunda siirekli 

sınırlamalarin karşı karşıya olmuşlardır. Sistemin biitiinleşnıeye devam etmesiyle birlikte 

kiireselleşnıe taraftarlarının propagandaları da istenilen etkiyi yaratmış bulunuyor. Bu 

özellikle ileri cliizeyde biitiinleşmeyi amaçlayan AB'ncle göze çarpıyor. Artık ulus-clevletin 

birincil simgeleri olan devlet. ordu, kendi para birimi. bayrak gibi efeğerlerden vazgeçerek 

milliyetçi hareketler giiçlerini dil. din \C kiiltiiriin korııııınsına yöneltnıektedirler. Oysn 

çoğu devlette giiçlenmekte olan milliyetçilik akınıları hain çeşitli nedenler göstererek

Basklnr ve Quebec'liler dillerin kaybolmasını, Kuzey İrlanda'lılar dinlerinin kısıtlanması 

gibi- hala kendi devletlerini kurma yöııiinde çnba lıarcanıaktadırlar. 1990'1ardn 23 yeni 

devlet doğmuş ve bu eğilimlıeniiz giiciinii yitirmenıiştir. 

1.5.3. Refah Şovcnizmi 

'Avnıpai' bir olgu olan ırkçılık son döneınierde pek telaffuz eclilnıcz oldu. Bunu 

yaşatmaya çalışan partiler politik yelpazenin uç unsuru sayıldığından pek fazla taraftar 

toplayaııııyorlar. Ancak ırkçılık kelimesinin kullanılnıaıııasıııa rağmen kendi refahıııa ve 

125 Al,·in-Hcidi TOFFLER, 21. Yüzyılın Şafağıııda Savaş ve Savaş Karşıtı 

~1iicadele, (('cv.: Mehmet Harmancı), Sabah Ya:ınları, İstanbul. 199--J., s.23. 

126 t-.1ontscrrat GUIBERNAU, "Milli)ttçiliğin Politik Niteliği'' (Çev.: Atıf Evren), İktisat 

Dergisi, Aralık, 1996, s.53. 

127 Enıin GÜRSES, Milliyetçi H:ırchtler ve Uluslararası Sistem, Bağlam Yayıncılık, 

istanbul. 199l), s.53. 



imtiyaziarına dii~kiin ol:ın oı1a ,.e iist gelirlileri hedef alan Ye aslında 'biz ve onlar' arasında 

f:nkl:m Yurgulayan akımlar her geçen giin bliyliyor. 12R 

Artık ırk farkı bir iist topluma dahil ~)lmak için bir engel olarak gösterilıniyor. ama 

diğer kriterler - insan hakları ve deıııd\rasi gibi değerlere uygunluk. bazen de belli 

seviyede GSMH - öne çıkarılarak geli~nıiş toplumlarda her derdin nedeni olarak 

gördükleri 3. dünyadan konınınaya çalı~ılıyor. Yani sosyo-biyolojinin genetik kökene 

bağladığı ayırım. " kiiltiir-uygarlık" farkiarına clöniiştlirlilerek aynı farklar vurgulanır 

oldu. 129 

Yeni ırkçı akım olarak da adlandırıbn bu akım 'klasik ırkçı akım ·ı arelan daha gevşek 

yapıya sahip. Irkçılığı etnisist değil. kiiltiirel temelde öne çıkararak bir topluma dahil olmayı 

engelleyen yeni kriteriere dayanmakla. Son zamanlarcia özellikle Avrupa 'da giiç kazanan 

bu akım bölgeselleşme hareketleri ile birleştiğinde kiireselleşnıe öniinde en ciddi 

engellerden biridir. Her ne kadar GOÜ"lerden soyutlanınanın GÜ'Ierin zararına olduğu 

kanıtlanmış olsa da refah ŞO\'enizmi özellikle insan kaynakları mobililesini engellcıııede en 

önemli araç haline gelmi~tir. 

2. KÜRESELLEŞ\IE;-.;İN SONUÇLAlU 

2.1. Siyasi Yapıya Kiircscllcşmenin Etkisi: Ulus Dnletin Krizi 

2.1.1. Liberal Devlet Anlayışının Yükselişi 

.\lutlakiyetçi monarşi şeklindeki ilk ulus-devletler ortaya çıktığında devlet güclinlin 

sahip olduğu değerli nıaden miktarları ile ölçiildliğiinii savunan merkantilist diişlince tarzı 

egemendi. Buna uygun olarak clevletler vatandaşlarını her tiirlii konııııaya çalışıyor, ihracatı 

teşvik eelerek ithalatı kısnıaya gayret ediyor. altın-giinıliş bakımından zengin yeni denizaşırı 

Ulkeleri kolonileri haline getirmek için çaba harcıyorlardı. Bu gelişmeler devletin hem 

ekonomik, hem sosyo-kliltlirel ağırlığının artıııasıııı sağlarken, devlet nüfusunun bir etnik 

fark gözetmeksizi n bi rleşnıesi n i, kU ltlirdc standartiaşması n ı i c np ed i yorclu. Oysa zamani a 

bu tUr tutum bir karşı hareketin oluşma olasılığını arttırıyordu. Nitekim ulus-devletin giiç ve 

otoritesini düzenli bir şekilele arttırmasına karşı bazı ımıhalefet hareketleri oluşmuştur. 

12 8Tanıl BORA, '·Refah ŞO\·cnizmi \1! Külıiircl Ayrımcılık", İktisat Dergisi, S.3-ıJ, EylUl 

1993,s.91. 

129KAZGAN. a.g.c., s.69. 



Birçok yerde eski etnik çekişıneler n~ mahalli duygulan su yiiziine ~·ıkarken. ekonomik 

alanda de\'letin ağırlık bz:-ınınası bireylerin özgürlüklerini kısıtlayacağı görüşü gittikçe 

ağırlık kazanmıştır. 130 

Liberalizmin hareket noktası işte bu bireyciliğin temel alınınası ve aklın öne 

çıkarılmasıdır. Bunlara dayanılarak. iyimser bir doğal toplumun doğacağı varsayılıyordu. 

Kendisine doğal haklar -yaşama. özgürlük ve mülkiyet hakları- tanınan bireyin mutluluğu 

arama. yani özel mülkiyet elde etme girişinıleri devlet tarafından güvenceye alınmalıydı. 

Yani devletin varlık nedeni bireylerin hak ve özgürlüklerini korumak ve bunun ıçın 

gereğinde giiç kullanmak ile sınırlandırılmıştır. 

Başlangıçta üzerinde pek dunılnıayan bir diğer hak-eşitlik- Fransız Devrimi 

sırasında dolaysız ve temel bir hak olarak ifade edilmişti. O dönemden önce eşitlik iizerinde 

duran ise sadece ROtSSEAU olmuştur. Eşitlik mutlak ,.e somut bir olgu olarak 

tanımlanınca tUm toplumsal zenginiikierin yenielen böliinmesi. bu ise mülkiyet edinme 

hakkı ile çelişmektedir. 

Bu paradaksun r;·öziiınlenememesi ,.e liberaliznıin doğuşu sırasında iizerinde pek 

durulmayan bir eliğer konu ile-insanlığa has olan bencillik-birleşince liberalleriıı 

öngörcliiğii doğal elengeli toplumun ortaya çıkması olanaksız kılınmıştır. Diğer taraftan 

sanayi devrimi ile birlikte devletin yiikleııilmesi gereken bazı görevler de ortaya çıkmı~tır. 

Devletin gelişme ve sistemin gelişerek yeniden iiretilebilnıesi için bazı dış ekonomileri 

sağlanıası ekonomiye cl atmasını gcrektirmiştir. Bunların başında eğitim gelmektedir. 

Sanayi devrimi ile sağlanan sürekli teknolojik gelişme özellikle teknik eğitimli bireylere 

olan talebi arttırmıştır. Karlılığı ön planda tutan piyasa mekanizmasının ise eğitimi yerine 

getireceği beklencnıez. İşte bu nedenle eğitim devlet tarafından yiirlitiilıııliştiir. 

Sanayi Devriminin ilk olarak gerçekleştiği Fransa ve İngiltere'nin diğer ülkelere 

göre öne çıkması eşitlik kavramının bu sefer de uluslararası alanda tartışılmaya 

başlanmasına yol açmıştır. List'in ortaya attığı görlişe göre, hızlı teknolojik ilerleme ve buna 

dayalı gelişme slirecine girenlerelen teknolojiefe bir adım önde başlayanlar kazanacaktır. 

Eşitsiz başlayan yarış nıUclahale olmadan slirdliğiincle geriden başlayanlar öndekilerle olan 

farkı kapatanıayacaklardır. Yarış başladıktan sonra eşitliği sağlamak için ise devlet aktif rol 

alnıalı ve aynı zamanda yol gösterici işlevini ele yliklenınelidir. Listgil politikalar.saclece 

130Paul KENNEDY, XXI. Yiizyıla Hazırlanırken, (Çe,·.: Fikrct ÜÇCAN), 2. Baskı, iş 

Bankası Külilir Yayınları, No: 3-.JO, Ankara, 1990. s.l61. 
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teoride kalmayıp Almanya. Amerika \'e A nısturya "da uygulanmış. kısa sürede de iyi 

sonuçl:ır vermiştir. 19. yiizyıla ingiltere ,.e Fransa"nın gerisinde giren Alınanya ,.e Amerika 

yiizyılın sonlarına doğru onların eliizeyine gelmişlerdir. 

De\ letin ekonomiye mUdahalesini gerektiren bir diğer alan ise geniş çaplı. uzun 

siireli \'e maliyetini çıkarınası uzun siireyi kapsayan bazı altyapı yatırımlarıdır. Bunun en 

bariz örneği de liberalizmin öneiiieri sayılan Fransa ve İngiltere"nin demiryolları ağlarının 

inşaasıdır. 

Böylece her ne kadar liberalisı dii~iince taraftarları devletin hiç karışmadığı bir 

ekonomi amaçlamış olsalar da devletin ekonomide eli hep varolmuştur. Bu liberal göriişii 

bir taraftan aşındırırken diğer taraftan da ,·aadeclilen doğal. ideal toplum ortaya çıkmaması 

liberal göriişe darbe indirmiştir. Tam aksine. sanayileşme ile zaten mevcut olan eşitsizlikten 

kaynaklanan çatışma daha da biiylimiiş. derinleşmiştir. Bu gerilimin artması ise devletin 

yasa koyma ve diizeni konıma işlevlerinin ön plana çıkmasına ve giderek devletin ağırlık 

kazanınasma neden olmuştur. ı 3 ı 

2.1.2. Liberal Devlet Düşüncesinin itibar Kaybetmesi ve Refah 

DeYictinin Öne Çıkışı 

Liberal devletin bir çıkınaza siirliklendiğinin farkına varılmasıyin ortaya alternatif 

göriişler atılmaya başladı. Tiiııı bu önerileri n ortak noktası ise devletin ekonomik ve sosyo

kiiltiirel hayata farklı ölçiiierde ıııiiclahal.:sinin öngöriilmesidir. Bunlardan en çok rağbct 

görenler ise Marksizm ve Fabianizın'dir. \larksizııı ideal topluma ulaşıııada devletin tiiııı 

alanlara miidalıale etmesini savunurken, Fabian hareketi serbest pazar sisteminin 

işleyişinin dağuracağı eşitsizlikleri önlemek için toplumda nihai gücün devlette 

toplanmasını ve eşitlikçi ve adil bir toplum için ekonomik yaşama ıııiiclahale etmesi 

gerektiğini ileri siirmekte idi. Bu dönemde önemli değişikliklerin kaydeclilcliği diğer alan 

ise insan haklarıdır. İnsanı doğuşunda özgUr ve eşit kabul eden doğal haklar toplumsal 

yapının değişınesi yanında her zaman işlerliğini koruyamadığı ve insanın toplumsal 

gerçekler çerçevesinde sUrekli özgUrleştirilmesi gerektiği savunulmaya başlamıştır. Bu 

dlişlince ikinci kuşak insan hakları kavramına yol açmıştır. Ancak ikinci kuşak insan 

hakları, birinci kuşak insan haklarının tersine, zorunlu devlet mUdahalesini gerekli 

kılmaktadır. 

uıGcııcay ŞAYLAN, Değişim, Kürescllcşınc, Devletin Yeni işlevi, imge KitabcYi, 

Ankara, 1995, s.-1-7--+9. 



Her ne kadar liberal teori \'e uygulamada çelişkiler belirgin!eş:;e de hemen 

terkedilmemiş ve etkisini 1929 buhranına kadar siirdiirmiiştür. Buluan ilk patlak 

verdiğinde bile oı1odoks reçeteler önerilmiş ,.e müdahale edilmediği takdirde buhranın kısa 

sürede atiatılabileceği görüşü henüz terkedilmemiştiL Hatta buhranın nedeni olarak serbest 

piyasa ekonomisine miidalı;-ıle niteliğini t;-ışıyan kurumlar olduğu ileri süriilmüş ve ilk 

müdahale bunların tasfiyesi olmuştur: örneğin, ücretierin fiyatlarla paralel biçimde 

düşmesini engelleyen sendikalar, toplu sözleşmeler tasfiye edilmiş. giiınrük tarifeleri 

diişiik tutulmuştur. Ancak bunalım genişlemeye ve derinleşmeye devam etmiştir. Bu 

gelişmeler ışığında her de\ kı kendi başına bulırandan çıkış yollarını aramaya girişmiştir. 

Bunlar ise genellikle liberal politikaların terki olmuştur. .. Deneme-yanılma'' yoluyla 

mevcut koşullarda cle\letin miidahalesini öngören politikaların en etkin politikalar olduğu 

kanıtl;-ınmıştır. Lord Keynes başkanlığındaki komisyonun reçetelerinin bir kısmını 

uygulayan İngiltere ile de\'letin yukarıdan ekonomik yaşama miidalıalesi şeklinele 

tanımlanan New Dea! politikasını Amerika'da hayata geçiren F.ROOSVELT krizin daha 

da ağıdaşmasını önleyerek en kısa siirede atiatan iilkeler olmuştur. 

Doğu kampında So\'yetler Birliği'nin bu sıralarda gösterdiği performans devlet 

miiclalı;-ıleciliğinin taraftar sayısını arttıran bir diğer etken olmuştur. Dışarıya kapanık. 

ekonominin doğrudan devlet eliyle yönlcndirilcn S.S.C.B. kriz hiç yoknıuşçasına hızlı 

ilerleme göstermiştir. 

ll. Diinya Savaşı da her olağanlistii durumda olduğu gibi, devletin hem ekonomide 

hem sosyo-kiiltlirel hayatta ağırlığının arıımısına neden oldu. Mevcut kaynakları en iyi 

şekilde kendi ihtiyaçları çerçevesinde mobilize etmenin zaten başka yolu da yoktur. 

Böylece savaşın sonuna gelindiğinde korumacı politikaların tam hız uygulandığı ve devletin 

yeni işlevler iistlendiği bir dünya doğmuştur. 

Keynesyen politikaların uygulanması ve toplumlarda demokrasinin yayılması ve 

gelişmesi refah devletine son şekli vermiştir. Kapitalizmin neden olduğu toplumsal 

eşitsizlikleri yuınuşatnıak ve oluşan darboğazları aşmak için devlet bir girişimci olarak 

ekonomiye mUdahale etmeye başlamıştır. Devletin bu girişimci ruhu kendisini özellikle 

temel endiistrilercle, alt yapı ve sosyal hizmetler alanıncia göstermiştir. Temel endüstriler 

yanında eneıji, ulaşım, haberleşme gibi sektörleri elinde bulundurması devlete bir de talep 

yönetimi ve durgunlukta özel kesimi canlandıracak kaynak aktarnıa imkanını da tanımıştır. 

Bununla birlikte özel miilkiyet ve ekonominin motoru olan kar motifine hiç 

clokunulnıanııştır. Bu noktada yaygınlık kazanan millileştirmeler ilk bakışta bir çelişki 
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doğumbilecek nitelikte gibi göziikiiyor. Fakat sa\'aŞ sonrası millileştirmeııin ana nedeni. 4 

bazı sektörlerde oluşan tekelcifiği kırnıaktır. 

Refah devletinin <.1rtaya çıkmasında yardımcı olan bir diğer husus, deYietin gelirin 

yeniden paylaşımındaki rollinlin artnıasıdır. Bir taraftan wrgi sistemindeki diizenlenıeler. 

diğer t:ıraftan da sosyal giiwnlik sisteminin gelişip yaygınla~m:ısı toplumdaki eşitsizlikleri 

tamamen oı1adan kaldırınnmış ise de, biiyük ölçiide lıafitletmi~tir. 132 

Yukarıda özetlendiği gibi. de\'letin ekonomiye miidalıaleleri ile liberal ekonomi 

politikalarının uygulandığı dönemele meyd:ına gelen ve eşitsizlikten kaynaklanan toplumsal 

gerilimlıafitletilmiş oldu. Hızlı biiyiime Ye kalkınma sağlanırken. savaşın yol açtığı yıkıntılar 

yok edilmiş oldu. Çalışan grup ve iş diinyası ile devlet arasında bir uzlaşma devletin en 

biiyük işveren durumuna gelmesine yol açtı. Bir sistem olarak değerlendirilmeye 

çalışıldığıııda ise karşımıza bir iiçiincii yol çıkmaktadır: ne tamamen liberal bir ekonomi, ne 

ele herşeyin devlet eliyle yapıldığı sosyalizm: bunların ortasında yer alan bir karma 

ekonomisi. 

2.1.3. Refah DcY!ctinin Bunalımı \'C Çöküşü 

Rebh devletinin en çok rağbet gördliğii dönemde demokrasi ele buglinkii 

görtinlimiinii kazanmada önemli mesafe katetmiştir. Devletin ekonomideki etkisi 

bliylicliikçe zenginliğe giden yolda miimkiin olduğu kadar çıkarların konımasını 

sağlayacak ölçiide iktidarı elde etmekten geçmektedir. İşte bu aşnmada devleti oluşturan 

gruplar nrnsıncla iktidnrı ele geçirme çabaları ve bundnn doğan çatışmalar kendilerini 

göstermektedir. Ancak hiçbir grubun diğerleri listlinde kesin bir iistiinliik kurabilmesi 

hiçbir zaman sözkonusu olmamıştır. iktidarda en etkili olan grup kendi çıkarlarını 

maksimum cliizeye ulaştıracak şekilde devleti yönetmeye çalışırken iktidarda ikinci planda 

veya tamamen dışarıda kalan grupların isteklerini gözardı edememiştir. Çlinkii refah 

devletinin gliç kazanmasıyla değişen toplumsal bilinç sonucunda devlet herkese hizmet 

vermek zorunda olan "ortak mal" gibi görülmeye başlamıştır. Böylece refah devletinden 

istenenler sürekli artagelmiştir. Ancak gruplar devletin harcamalarından cl<ılıa büyük pay 

alnıaya çalışırken diğer taraftan cia devletçe toplanan vergilerin dlişüriilmesini sUrekli talep 

etmişlerdir. Böyle bir durumun oluşması refah devletinin mali krizine yol açmıştır. 133 

13 2ŞAYLAN, a.g.e., s.71-7-+. 

l.:UHaldun GÜLALP, Kapitalizm, Sınıflar ve Devlet, Belge Yayınları, İstanbul, 199.3, 

s.9-+. 
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1 970"1erde patlak \'t>ren bunalımın ilk belirtisi ABD hegemonyasının sallaımıaya 

başlaınasıdır. Bunu çeşitli nedenlere dayandıran görüşler me\Tuttur. Bazı iktisatçılar 

güçlenen Japonya ve .-hrupa "nın diinya pazarlarında ,.e iç pazarında sıkıştırmaya 

başlamasının yanında .-\BD"ııin iistleııdiğ.i diinya jandarmalığı işlevi ile ilgili biiyük çaplı 

harcamaların en biiyiik etken olduğunu savunmaktadırlar. Diğer bazıları ise biiyiime 

hızlarının eliişınesini wriınlilik aı1ış hızının yavaşlanıasına. hatta durnınsına bağlaınaktadırlar. 

Bir iiçiincU grup ise krizin nedeni olarak refah devletini. yani devletin ekonomiye 

müdahalesini ve bu yiizden kaynakların ,·eriınsiz şekilde kullanmasını göstermektedir. 

Ancak ne kadar farklı göriişler ileri siirlilmiiş olsa da ortak bir noktaları vardır: o da 

bunalımın parametrelerinden birinin refah devletinin olduğu. Refah devleti ayrıcalıksız 

hizmet sunma uğraşında altından kalkamayacak görevler iistlenmiştir. Ayrıca refah devleti 

uygulamasının. uzun dönemde sermaye birikimi iizerinde bir sınırlama getirdiği ve kar 

hacllerini geriye ittircliği aı1ık herkes tarafıııdan kabul edilen bir gerçektir. 

ll. Diinya Savaşı sonrası kaydedilen hızlı teknolojik ilerleme de refah devletinin altını 

oymuş. dolayısıyla krizin ortaya çıkmasında bir katkı sağlamıştır. Bilgisayarın iiretime 

uyarianmasının istihdam lizerincle kısa dönemde göze ç:ırpımıyan, ancak orta ve uzun 

dönemele azaltıcı etkisi açıkça ortaya çıkmaktadır. Bu da refah devletine bir yiiktiir. 

Bretton Woods sisteminin çökiişiiyk birlikte birçok iilkede enflasyonİst eğilimler 

belirıııiştir. Ardarda gelen petrol şokları bu eğilimleri giiçlenclirirken, sanayi üretiminde 

biiyiik eliişiişler stagflasyon olgusunu ortaya çıkarmıştır. Eski ve ortaya atılan yeni iktisat 

politikaları ise sonucu değiştirememiştir. Krizden çıkma çabalarının sonuçsuz kalması 

bireyciliğin yine ön plana çıkmasını, ekonomi ve sosyo-politik yaşamda devlet roliiniin 

azaltılmasını sağlamıştır. 

2.1.4. Krizden Kurtulma Çabaları 

Böylesine bir "politikasızlık" döneminde Amerika ve İngiltere'de uygulanan 

(Reaganizm veya Thatcherizm) programlar yeni bir aşama ve krizi atiatabilme şansı veren 

uygulama olarak görlilınliştiir. Aslında bunlar girilen krizin gerektirdiği yeniden 

yapılanmanın siyasal siireci olarak da tanımlanabilmekte ve iki özelliğe sahiptirler. JJ.J. 

I3..JŞAYLAN, a.g.e., s.9-L 



i. T0plumsal bi:ilii~iiın diizeninin kökili bir biçimde değişmesi: girilen krizin en 

biiyük nedenlerinden biri ol:m sermaye birikiminin yava~laması esas olmak belli ölçüde 

refah de\ !etinden de kaynaklanan talep şişmesi sonucu yaşanan enflasyon. böliişlinıde 

emeğin payının slirekli artması ve buna b:ığlı olarak kar hadlerinin diişnıesi. çevrecilik gibi 

yeni sosyo-politik akımlarm sermaye iizerine yeni sınırlamalar getirmesi yiiziinden 

gerçekleşmiştir. Krizi atiatabilmek için de sermaye birikiminin hızlandırılması bir çıkış yolu 

olarak göriilnıiiştiir. 

Teknolojinin hızlı ilerlemesi serm:ıyecbr kesiminin örgütiii emek karşısındaki 

dunıımınu giiçlendirnıiştir. Otomasyon oranının artması hem sermayedarların pazari ık 

giiciinii aı1tırmış, hem emeği ucuzlatmış, hem de sosyal giiveıılik harcamalarını azaltmıştır. 

Bilişim ve iletişim teknolojisindeki gelişme ise üretimi istenilen yerde 

gerçekleştirebilmenin yanında yönetimin diinyanm herhangi bir yerinde merkezileşmesi ne 

olanak sağlamıştır. Tiim bu gelişıneler sendikaların güç ve etkinliğini azaltmış, 

örgiitlennıeıniş emeğin tiretimden sağlanan aı1ının paylaşımmclan düşen payı azalmıştır. r\nı 

değerin bu şekilde paylaşılması siyasete de yansınıış ve emek kesiminin desteklediği sol 

paı1iler seçinıleri kaybetmişlerdir. 

ii. Devletin ekonomiye müdahale biçiminin değişimi: Bunalım öncesi devletin 

ekonomiye miiclahalesi 2 temel amacı ger~·ekleştirnıeye yönelikti: daha adil ve eşitlikçi bir 

toplum için böllişiime miidahale ve bu miiclahale ile sisteme politik mcşruiyetin 

k<ızandırılmasıdır. Oysa Reaganisın-Tiı;:ıtcherisııı politiblarıncla sermaye birikimini 

hızlaııdırıııaya yönelik çabal:ır ön planda olduğundan devletin miiclahalesi de bu yönde 

gerçekleşmiştir. Bunlara örnek olarak özelleştirme, engelleyici kural ve normları ortadan 

knldırma (deregulation), regresif vergi reformları gösterilebilıııekteclir. 

Geniş uygulama alanı bulmasına rağmen Reganisın-Tiıatcherism'in krize kesin bir 

çözUın getirdiği söylenemez. Kısa dönemde rahatlama getirmiş, ancak eşit rekabet 

koşullarında da olsa ulusal ekonomi zora girdiğinde siyaset ekonomiye hep miiclahale 

etmiştir. Zaten son yıllarefa krizin nedenleri araştırılırken en çok iizerincle dunılan nokta da 

bu: ekonominin siyasallaşması. Demokrasi şartlarının geçerli olduğu bir topluında 

miimkiin olan en adil gelir dağılımını sağlama çabalarının sonucu devlet iktidarının kullanımı 

olacağı açıktır aslında. Fakat refah devleti döneminde ekonomi ile siyaset iyice içiçe 

geçmiştir. Sonuçta devlet ıniidahale ederek eşit bir toplum kurma çabaları verirken iflas 

etme noktasına gelmiştir. Refah devletinden vazgeçme ise devlet giiciiniin egemen olan 

sermaye sahiplerinin isteğine göre kullanma noktasına getirmiştir. Ve hiçbir devlet buna 

tek başına karşı koyamamaktadır. 
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Oysa demokrasiden y:ızgeçmeden eşit topluma ulaşmak ıııiimkiindiir. Bunun yolu 

ise ekonominin siyasetten arınJırılmasıdır. Hayatın her alanında hızlı gelişmelerin yaşandığı 

bir ortamda demokratik wpluınlar bu değişimleri daha hızlı benimseyebilmekte ve uyum 

sağlayabilmektedir. 135 Daha da ileri gidilerek şu söylenebilir: gerçek anlamda piyasa 

ekonomisinin oturtulınası ancak demokratik toplumlarda ıniiınkün olabilmektedir. Açık 

toplumda piyasa ekonomisinin çalışması ile kapalı bir ekonomide serbest pazarın 

çalışmalarının farkı net olarak Japonya ile G.Kore'nin karşılaştırılmasında görülebilir. 

G.Kore Japon modelini örnek alarak. ona uygun ilerledi. Tek fark ise G.Kore'nin bunu 

demokrasisiz yapınaya çalışmasıdır. Bıı ise çok sınırlı bir grubun kendi çıkarlarını en list 

se\'iyeye ulaştırnıada bir diktatörlük kurnıalarına yol açtı. 

İşte demokratik kuruıniarın çalıştığı ve siyaset ile iktisadın ayrımı ynpıldığı 

toplumlarda ancak toplumsal çatışmalar önknerek piyasa mekanizmasının en etkin biçimele 

çalışınası sağlanabilir. Her krizde devlet-babaya başvurarak siyasi araçların ekonomiye 

uygulanması ise işe yaraıııaıııakta. ekonomik krizi derinleştirıııenin yanında bir de siyasi 

krizin dağımısına yol nçıııaktaclır.l.36 

2.1 .5. Klircscllcşınenin Uus-DcYlet Üzerinde Etkisi 

Ekonomik krizin ııcdcnlerinLkn biri olan kfır hadlerinin diişiişiiniin engellenmesi 

krizi biiyük ölçiic!e lıafif!etcbilirdi. Herbiri kendi içine kapanan devletler bunun en etkin 

yollarından biri olan pnzarları biiyiitnıe koşulunu tek başına sağlayanıazdı. Zaten talebin 

suni olarak şişirilnıesi enflasyonun diinya çapında lıızlanııınsına yol açmıştı. Bu durumda 

en akılcı yol dışarıya açılmaktı. Özellikle keııdi sınırları içinde gelişmesinin devam etmesi 

artık miimkün olmayan gelişmiş iilkeler bıı hususta ısrarlıydı ve kendi isteklerini kabul 

ettirdiler. Bilgi-iletişim teknolojisindeki ilerlemeler dışa açılmayı daha da kolaylaştırııııştı. 

Ekonoınilerin birbirine bnğınılı lıale gelmesi, ortadaki engellerin kalkması eskielen 

istenilen sonuca ulaştıran politikaların çoğunu ya tamamen etkisiz bıraktı ya da 

lıedeflenenc!en tamamen ters olan sonuçlara ulaştıracak şekilde koşulları değiştirdi. 

Daralına döneminde, eskiden etkili olan kamu harcamalarının aı1tırılması o lilkede talebi ve 

zincirleme etkisiyle arzı uyarması gerekirken diğer ülkelerde arzııı artmasına yol açabilir. 

Yurtiçinde artış sağlansa bile otomasyon oranının yükseldiği iilkelerde istihdamcia yok 

135Bcyin Fırtınası, s.I7-L 

l36siınon PERES-George SOROS, .. Sınırlar Hala Önemli miT, NPQ-Tiirkiyc Dergisi, C. 1, 

S.l, ilkhah:ır 1998, :..26-27. 
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denikcek kadar kiiçiik bir artışa yol :ı~s·abilir. Ekonominin c:-ınlannıası için faizlerin aş:ığıya 

çekilmesi ise sermayenin dışarıya kaçmasına ,.e daralınanın daha da derinleşmesine neden 

olabilmektedir. Talebi kısmak amacıyla faizlerin arttırılması ise enflasyonun canlanacağı 

korkusuyla talebi tam tersine arttırabilmd.tedir. 137 Artık bilim \'e teknolojideki sı~s·ram:ıların 

ulusal ekonomilere yansıması eskiden olduğu gibi uzun slirmemektedir. Biyoteknolojide 

belli bir malın yeni iiretim şeklinin bulunması çok kısa slirede ulusal sektörleri altlist 

edebilmektedir. 138 

Örneklerden de göriildliğii gibi. ele' kt artık kendi vatandaşının haklarını eskisi gibi 

korumakta zorlanınaktadır. Doi!al olarak da otorite bvbına u§raınaktadır. Üstelik bu 
~ - ~ 

gerileme uzun siiredir de\'alll etmektedir. Çlinkii devlet y:ıpısının k<ıtılığı yeni koşullara hızlı 

uyum sağlama olanağını ortadan kaldırmaktaci ır. Zamanla da bireyler devletin dışında bazı 

kurumlara yönelmektedirler. Dini akımların giiç kazanması. sivil toplum örgütlerinin 

biiyiiyerek etkinleşıııesi.milliyct<;iliğin endi~e \'erici boyutlara ulaşması buna örnek olarak 

gösteri le bi 1 ir. 

\leselenin temeline bakıldığında şöyle bir göriiş de ileri siiriilebilıııektedir. Ulus

clevletin krizi ortaya çıktığı giinden itibaren her an ortaya çıkma olasılığı bulunan bir 

dunımdur. Diinyacla çatısı altında tck bir dili, kiiltiirii, dini ve yaşanı tarzını paylaşan tek 

ulusu birleştiren devletin olıııası pek endcr rastlanan bir durumdur. Her birinin içinde 

belirli farklılıklar me,·cut olan birkaç ulustan oluşmasına çok clalıa sık rastlanır. Giiçlii bir 

siyasi otoritenin bu heterojenliklerin su iis!line çıkmasını önleyebildiği siirecc krizden 

bahseclilemezdi. Ancak bir boşluğun oluşnıasıyla tiim iç çatışmalar kontrol eelilmesi zor 

olan harekete clönliştii. ;"\ likroulusculuğun yaygınlaşması devletin dayanel ı ğı kiiltiirel birliği 

yok etti. 

Il. Dlinya Savaşı sonrası iki kutuplu diinyanın varlığı da kliltiirel heterojenlikleriıı 

fazla belirginleşmemesincle önemli rol oynamıştır. Ortak bir rakibin varlığı, yarıştan 

kazanan taraf olarak çıkma isteği bunların hep ikinci planda kalmasına neden olmuştur. 

Kutupların ortadan kalkması ise dışarıdaki rakibiıı yok olmasını sağlamış, bu sefer ele 

toplulukların kendi içlerindeki farklılıklar önem kazanmıştır. 

137Haınza ÇEŞTEPE-Oğuz KAY:'-.1AKÇ'I, "Global Ekonominin Ulus Dı.:Yict Üzerine Kaotik 

Etkileri'', Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, S.l., Ocak 2000, s.30. 

138KENNEDY, a.g.c., s.l65. 
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Tam bir blitiinleşme yolunda ulus-devlet artık bir engel olarak görülmektedir. 

Özellikle uluslararası serm:-ıye çıkarlarıııı en list düzeye ulaştırmak. tek dünya piyasası 

yaratmak için ulus-de\ !etin bldırılmasını zorunlu bir şart ol:-ırak görmektedir. Çünkü her 

ne kad:-ır ekonomiye iktisadi araçlarla müdahale etme olanağını büyük ölçiide kaybetmiş 

olsa da siyasi iktidarı hala elinde bulundurmakta ve giiç kullanma yetkisi de henüz elinden 

alınmış değildir. 

Ortaya çıkan krizi atiatabilmek için devlet kendi içinde kimi değişiklikler yaparak 

atlatmaya çalıştı. Özellikle fonksiyonlarında bazı oı1ak özellikler göze çarpnıaktadır. 139 

i. Devlet fonksiyonlarında deYletlerarasılaşma: Kiireselleşme eğiliminin 

hızlanması. bilgi-iletişim teknolojilerindeki biiyük atılım ve ekolojinin önem kazanması gibi 

bazı sebepler devletleri ortak hareket etmeye zorlamaktadır. Bloklaşma gereği devletler 

elinde bulundurdukları bazı yetkileri uluslarlistii kuruıniara devretmek zorunda 

kalmaktadır. Bilgi-iktişim teknolojilerincieki hızlı ilerleme özellikle kanundışı faaliyetlerde 

bir patlama yaratırken. belli bir devlet sınırları içinde sadece kendi güçleriyle bu sonıniarın 

çoğu ile başa çıkamamakla ve yine ittifakiara yönelmektedir ki bu lıer zaman 

fedakarlıkların yapılmasını gerektirmektedir. Özellikle son onyıllarda ve özellikle gelişmiş 

iilkelercle ekolojiye verilen öneın herkes için tek olan diinyanın korunması için ele 

devletlerin oı1ak hareket etmesini icap etmektedir. 

ii. Devlet fonksiyonlarının bir böllinıiinii bölgelere dcvretıııe: Son yılların en 

elikkat çekici eğilimlerin biri ele bölgesel ikıid;-ır ve karar mebnizmalnrının yaratılnıasıdır. 

Çoğunlukla bunların oı1aya çıkışı merkezin tavsiye ve rızasıyla gerçekleşirkendiğer bazıları 

bu izin istennıeclen yapılmaktadır. (Örneğin, bazı ABD eyaletlerinin yabancı tilkclerde 

kendi ticari temsilciliklerini açması) Önceden devlet tarafından yerine getirilmesi 

gerekliliğinde kuşku duyulmayan bazı işlevler bölge yönetimlerine bırakılınaktadır. 

Almanya'da merkezin elinde kalanlar sadece posta, demiryolu, dış ilişkiler ve savunnıadır. 

Federal devletle çalışanların oranı % 34, kamu harcanıaları içinde bölgelerin payı ise % 

45'tir. Bu yönde hareket tiinı Ulkelerde bu kadar belirgin olmamasına rağmen genel eğilim 

bölgelerin yetkilerini aı1tırnıa yöniindedir. 

iii. Bölgeler yeni biçim karar mekanizmaları yarntmakta: Sağlık, eğitim, tarım ve 

sanayi alanlarında kurulacak yeni birimlere ilişkin kararlar bölgelere "yukarıdan" 

inclirilıniyor. Kurtılan ortak karar birinıleri her iki tarafın da çıkarlarını gözönünde 

bulundurarnk karar vernıektedirler. 

139şchmus GÜZEL, DcYict-Uius, Alan Yayıncılık, İstaııhul. 1995. s.25-27. 



Bu gelişmelerin siyasi alana yansıması ise solcu partilerin geri dönüşü olmuştur. 

Ancak bu sol. eski sül değiiJir. Refah devleti solcu hareketin hala nihai amacı ise de 

görüşlerini. tutumunu yeni koşullara göre düzenleyen farklı bir akımdır. Artık eşit bir 

toplum için hliklinıetin doğrudan nıiidahaksini savunınaınakta. istikrar sağlayıcı ve uzun 

dönemli ekonomik öngörüleri yönlendirici görevini ön plana çıkarmaktadır. Parti 

programlarıncia öngörülen müdahalenin nırgusu cia sanayi politikaları. vergileme ve 

harcama gibi bliyiikliiklerden eğitim. öğretim ve altyapıya kaynııştır. Yeni sol ademi 

merkeziyetçiliği de benimseyerek. küreselleşen dünyada sol'ların birleşmesinin 

taraftandır. 1 -l0 

2.1.6. Ulus-DeY!et: Yeni Koşullara Uyum mu Kaybolup Gitme mi'? 

Bu soru ulus-de\ let krizinin başlarından beri siirmekte ve hala da ortak göriişe 

varılmış değildir. Çok sayıda çeşitli göriiş ileri siiriilınektedir. Bazılnrı devletin yeniden giiç 

kazandığını ve en az refah ckvleti döneminde olduğu gibi etkili olacağını snvunurken: diğer 

uçtakiler devletin öziiı1ii aı1ık ulusların değil. ona alternatiftoplulukların oluşturacağını iddia 

etmektedirler. Onlara göre geleceğin devletleri islam devleti, yeşiller devleti. feministler 

devleti. eşcinseller devleti gibi oluşumlardır. Bunların hepsinde bir doğruluk payı vardır. 

Ciddi bir kriz olduğunda. devlet hala başqınılacak en son merciierin biridir. Öblir taraftan. 

AB Parlamentosunda olduğu gibi, parlamenterlerin artık hangi ulustan geldiği değil, hangi 

göriiş çevresinde birle~tikleri önemlidir. 

Ulus-devletin gelişme aşanıalarına bakıldığında şıı göriilcbilir: tarım topluımında 

göriilen ilk belirtilerin ortaya çıkmasından itibaren değişen koşulimm -merkaııtilist toplum, 

liberal sanayi toplumu, korumacı sanayi toplumu- hepsine kendi blinyesindc 

gerçekleştirdiği değişikliklerle uyum sağlayabilme başarısını göstermiş, krizleri atlatarnk 

varlığını stircltirebilnıiştir. Yine bir kriz ve yine ulus-devlet gecikmeyle ele olsa uyuın 

sağlamak içi n çabalanıaktaclır. B u çabaların başarısıziık la sonuçlanacnğı n ı bi ri leri k esi ni i kle 

savuııabilmekte midir? 

Girilen krizelen çıkabilrnek için liberal politikalara yenielen clöniilclli, devletin 

kliçültiilmesi için Reagan-Thatcher döneminde toplu bir saldırı yaşandı. Gerçekte ise 

ekonomide kamu kesiminin payı pek azalnıadı. Özelleştirilen işletmeler çoğunlukla devlete 

gelir sağlayan tiirden iken arada-sırada nıillileştirilenler genellikle devlete yiik olmuştur. Bu 

ı..ıoTony BLAIR, "Klircscl Merkez Sol için", NI>Q Tiirkiye Dergisi, C.l, S.l, ilkhalıar 1998, 

s.J2. 



durunıda devletin büyüklüğü aynı kalırken. sadece etkinliği azalmış. giderleri fazla 

azalmazken gelirlerinde gerileme göriilmü~tiir. l-t ı 

Hala da devletlerin i~i bitmiş değildir. Sadece ilk bakışta çok uluslu şirketler ve 

piyasalar devletten daha gtiçlii görünebilir. Oysa iktidar ve şiddet kullanma yetkisi devletin 

elinden henüz alınmış değildir. Yasaları koyan.lisansları wren ve diğer kurallan belirleyen 

devlettir. Her ne kadar iktisadi olarak tek bir sistem içinde bulunulsa da. siyasette hala 

ulusal sistemin içinden çıkılınış değildir. 142 

Ancak bunlarla aynı anda ters yönde de bir hareket yok değildir. Ulus-devlet ortadan 

çekilmektedir. Fonksiyonların bir kısmını uluslarlistii kurumlara devreelerken bölgelerine 

daha fazla özerklik tanıyor. Fonksiyonlarının üstlere devriyle aslında çok fazla değişen 

birşey yoktur. Önceden de' !etleri n yetkilerini bir iist ku nı ın kullanacak, ancak yetki ve 

göre\ lerde bir değişme yoktur. Yani ortaya çıkan yine devlet. fakat daha biiyiik. daha 

kapsanılı clevlettir. Aralarındaki fark ise yeni devletin bir ulus-devlet niteliğinde 

ol ma masıci ır. 

Bir otorite olarak da ulus-devlet bazı sivil toplumlarının gerisindedir. Çlinkü bazen 

devletin yapmadığı veya yapamadığı vatandaşı konıma ve destekleme işlevini devletin 

kurumsal ve ideolojik alanlarının dışında kalan toplumsal kuruluşlar-sivil toplumlar. cl:ıha 

başarılı şekilele yerine geıirıııektedir. 

Bu tartışmalara dikkatle bakıldığında. bunların bir ulus-devlet değil de, bir devlete 

ilişkin olduğu görülür. Devletin dayanağı artık uluslar değildir. Bu ylizden ele ulus-devlet 

silinip gitme yolundadır. Bunun yerine yeni temellere dayanan devlet içinde 

mikroulusçuluk doğup gelişmektedir. 

Devletin ise en azından orta vadede tamamen yok olması sözkonusu değildir. Bu 

görlişün en önemli dayanağı ise devlet yerine konabilecek yeterli özellikleri taşıyan bir 

· ikame unsurunun yokluğudur. Belki bu ikame doğuş aşaınasındadır. F;ıkat yeterli gUce 

ulaşması zaman alacaktır. Ancak devletin yerini hangi kurum alırsa alsın, devlet yapısına 

benzer bir yapıya sahip olacağı ihtimali yüksektir. Aksi halde yeni kurum zaten 

devamlılığını sağlayanıaz. 

I-+ 1 PERES-SOROS. a.g.ın., s.30. 

142 PERES-SOROS. a.g.m., s.25. 



.2.2. Kürcscllcşmcnin İktisadi Sonuçları 

Daha XIX. yüzyılda kiiçiik bir küreselleşme denemesi yapılmıştı: Giiney \'e Kuzey 

İtalya"nın birleşmesi. Giiney İtalya devletlerinde neredeyse tiimii tarıma ve zanaata dayalı 

bazı sanayi daliarına dayalı kaynaklanan ekonomik denge hiikiiın siirnıekteydi. Oysa 

Kuzey İtalya devletleri hem önemli ve daha zengin tarım alanlarına, hem de gelişmekte olan 

sanayi daliarına sahiptiler. Birleşmeden beklenen. iicretlerin ve maliyetierin diişiikliiğiinlin 

yatırımları çekmesi ve refah seviyesinin yakıniaşması idi. Ancak bunların hiçbiri 

gerçekleşmedi. Giineydeki giiçsiiz endiistriler yok oldu. Buranın ucuz işgiicii ise 

yatırımian çe km e k yeri ne iş aramaya K uzey" e gitti. 1 -U O zamandan bu ycı na ı 50 yıl geçti: 

şimdi ele gelişmiş Kuzey ayak uyduramayan Güney'den ayrılmaya çalışıyor. 

1970'1erden itibaren benimsetilmeye çalışılan siirecin bu örnekten fazla bir farkı yok. 

Belki bazı koşullar değişmiştir ve deneyin çapı daha biiyiiktiir. Ancak esas olarak yapı 

aynı: bir uçta gelişmiş ekonomi ler, karşılarında ise gelişmemiş sanayiye sahip. tarıının payı 

bliyiik olan gelişmekte olan ekonomiler. Vaneledilen iiretim faktörlerinin ucuz emeğin 

bulunduğu yere akın ederek. kaynakların rasyonel dağılımını gerçckleştirileceği: 

ücretlerdeki farkın azalacağı: teknoloji transferinin gerçekleşeceği ve böylece GOÜ"Icrin 

refah seviyesinin yiikseleceği. Acaba bunların hepsi gerçekleşti ve İtalya örneği bir 

yanı! ma, bir yanlış uygulanıa ul.ırak mı :-ıkıllarcb kaldı? 

GÜ"Ier uıııcluklarıııı elde ettiler. Kriz, tartışma, tıkanıklık olmadan clcğil. ama 

istediklerinin çoğuna ulaştılar, geleceğe yönelik zararsız çıkacakları dlizcni de kurdular. 

1960"tan 1991 'e gelindiğinde diinya niifusunun en zengin % 20'si toplam gelirden 

aldıkları payı % 70'teıı S:~35'e yiikseltnıiş bulunuyor. Bu arada en yoksul % 20'ııin payı 

1989- 1998 döneminde % 2J 'ten % ı ..+'e gerilemiştir. Bu iki grup arasında toplnın 

gelirden alınan payların oranı cia ı/30'dan I/6ı 'e ylikselnıiştir. Dlinya nlifusunuıı (6 

milyar kişi) 2.8 milyarı gliııllik 2 dolardan dUşlik gelirle yetiııiyor, 1.2 milyonunun geliri 1 

doların altındadır. ı..ı..ı. Gliney Salıra Afrika'sındaki 25 Ulkeııin kişi başına reel geliri 

1970'1erin sonundaki diizcyin nltındadır. I..J.5 Gelir dağılımınclnki bozulmanın bir diğer 

belirgin özelliği ise orta sınıfın durumunun göreli bozulıııasıdır. l-16 Sonuçta ise bliyliıııe 

1-Bneyin Fırtınası, s.228. 

1-1-lworld Ecoııoınic Outlook, 2000/2001, World B;ııık Group, 2001, s.5. 
1 

1 -l5 Aııthoııy GIDDENS, Elimizden Kaçıp Giden Diinya, (Çev.: Osman AKINHAY), Alfa 

Yayınları, istanbul, 2000, s.27. 

1-16KUTLU, a.g.m., s.375. 
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yava~latılmış oluyor: Giııi öl~·eğindeki 10 puanlık bir fark (karşılaştırma için: Brezilya ile 

Kosta-Ri ka arasmdaki fark ya da TOrkiye ile Tayvan arasllldaki farkın yarısı) biiyiiınede 7o 

I .3 puanlık bir gerileme yaratıyor. 1 -17 

Ticarctte liberalleşme sonucunda her ülkenin yarar sağlayacağmı sanınan GÜ'Ier. 

GOÜ 'leri pazarlarını a~·maya zorlarken dampingden başlayarak insan haklarının ihlal 

edilmesi gerekçesine kadar uzanan nedenler göstererek kendi pazarlarını koruyorlar. 1 -h~ Bu 

ülkelerin GOÜ'Ierden yaptıkları imalat sanayii iirtinieri ithalatı iizerindeki ortalama tarife, 

zengin iilkelerden yapılan ithalattakine uygulanandan -1- kat daha yüksek. GATT 

çerçevesinde yapılan tarife indirimlerinde yine GOÜ'Ier daha fazla indirim 

yapmışlarclır. 1 -19 Sonuçta I 980'1erde GOÜ'Ier için ticaret hadleri % 5 oranında 

gerileıııiştir. 150 

1992'de ABD. Kanada. Japonya, AB ve EFf A ülkeleri ile Singapur, \leksika, Çin. 

Brezilya, \lalezya, Hong-Kong. Arjantin. Tayland, IV! ısır ve Tayvan cllinya niifusumın% 

42'sini barındırırken ihracatın% 83.9'unu gerçekleştirmekteycli. ABD. Japonya ile AB ve 

EFT A iilkeleri için bu oran St 14 ve S:'c 69.9'clur.151 

Diinyada biitiinlcşme arttıkça yatııııların GOÜ'lere akın ederek bunlara teknoloji 

transferinin gerçekleşeceği ve iicretleri GÜ'lerin eliizeyine çekeceğisavıda boş çıktı. 

DYY'Iarclaki GOÜ'lerin payı artış göstertıııekle birlikte, uçurum hala biiyiiktlir: GÜ'ler 

DYY akışlarının% 75'ini alıııaktadırlar. Bunlara en fazla yatırım çeken 9 iilke 152 ik Çin'in 

en gelişmiş 9 eyaleti eklendiğinde bu pay Sb 91 ,5'e çıknıaktadır. 1 53 

I-1 7Dani RODRIK. Yeni Küresel Ekonomi ve GOÜ'Ier, (Çev.: Sultan Gül), Sabah 

Yayınları. istanbul. 2000, s.78. 

!-18vedat AKMAN yeni konınıacılık :;.örıteınlcrini şö)lc özetliyor: 1) insan, bitki ve hayv:m 

sağlığının korunınası yönlinde alınan kısıtlayıcı tedbirler; 2) Çenenin korumasına yönelik tedbirler; 3) 

Yliksek kaliteli mallara yönelme. (Vedat AK\1AN, Gelecek Yüzyılın Giiııdcmi, Rota Yayinları, 

İstanbul. 1999, s.-11.) 

s .-1 I. 

1 -1 9" Beyaz Adamı n Utancı··, D iiııya Ekonomileri Bülteni, Rota Yayınları, i stanbuL 1 999, 

l:iOUNCTAD, Trade and Development Report, 1999, s.l-1. 

151 HJRST-THOMPSON, a.g.e., s.96-97. 

l:i2singapur,l\1cksika, Brezilya, l\1alczya. Hong-Kong, Tayland, Ta)Yan, A~jantin 1·c Mısır. 

.. 



DYY 'larının sınırlı kaldığı "e tdif ,.ı: pa ten haklarının maliyetinin aı1tığı bir ortanıda 

GOÜ'kre teknoloji tran::;ferini beklemek gerçekçi değil. Zaten ikinci sınıf eskimiş 

teknolojileri getiren çL:ş·ıerin GOÜ'Iere ilgisi de giderek azalmaktadır: 1970'1erde 

ÇUŞ'Ierin gerçekleştirdikleri doğrudan yatırımların% 23"ii GOÜ'Iere yönelirken bu oran 

198Tde <7o ıo·a ve !9S9'da% 2.8"e diişmiiştiir. 154 Bunlara bir de ÇUŞ'Ierin Ar-Ge 

faaliyetlerinin ana \'ataııl:mııda gerçekleştirmeleri ve üretimin artık sermaye-yoğun 

olmaktan çıkıp bilgi-yoğun şeklini alnıası da eklenince bu kötiimser tablo tamamlanmış 

olur. 

Emek-yoğun üretimin kaybolmaya yiiz tuttuğu cllinya ekonomisinde vasıfsız işgüeli 

de kendi başına bir sorun haline gelmiş bulunuyor. En fazla GOÜ'Ierin ekonomilerinde 

görülmekle beraber GÜ'Ierde de bu açıkça ortadadır. J\laliyetleri eliişiirmek amacıyla 

emek-yoğun iiretinıi ucuz işgiiciiniin bulunduğu GOÜ'Iere kaydıran şirketler çıktıkları 

iilkede de işsizliğin artmasına (r\8 iilkeleri) \'eya reel ücretlerde durgunluğa yol 

açmaktadırlar (Tablo 15). ,-\ncak GÜ'Ierde artan işsizlik en azından hizmet sektöriindeki 

genişleme ile telafi edilirken GOÜ'Icr için bu geçerli değil ve artık kitlesel işsizlik 

giindenıdedir. 155 

Tablo 15: Bazı GÜ'lcrdc İşsizlik Oranları (196-t-73;1983-92; 1999; 2001 Aralık) 
ı')(~- i 97 _; J<Jl->:1-1992 1999 ::ooı ,\r;ılık 

KaııaJ;ı -'.23 ') .6-1 7.6 ~-() 

rraıı~a ~.2.' <J.70 112 9.3 

1\1 ın all\ a (1.79 6.<n ~.6 ~.0 

itaha ,'i_-ı,q !O. U IJJ <)J" 

J:ıpoll\ a 1.22 2.71 -1.7 s Jı 
İıı~iltı:rc ~ .9-1 9.79 (ı. ı 5 .ı~: 

ABD .. J..+(j -1,69 -1.2 5.~ 

* EJ:iııı ::2001 \Trilcri. 

Kaynak: Oğuz ESEN. "Kiireselleşnıe, Gelir Dağılımı ve GOÜ'Ier", Ekonomik 

Yaklaşım Dergisi, C.8, S.2, Sonbahar, 1997, s. 24; 2001 verileri 

www .occd.org/pdf 

Çeşitli nedenlerle şirketler istihdamı azaltınca sendikalar tliın dUnyada artık eski 

giiciinli kaybetmeye başlamıştır. Ulusal çapta sendikaların giiclinii azaltan en önemli bu 

nedenin yanıncia geleneksel olarak sendikaların zayıf olduğu lıiznıet sektörüniin biiyUmesi 

!531-HRST-THOMPSON. a.g.c., s.97. 

!5-IAKMAN, a.g.e., s.7J. 

ıssı..:sı=ı> · " · 9 ıo r ... _ ,, .l.,.,.ın., s. - .. 



de etkili olımıştur. 156 1970 yılından I 990'a gelindiğinde ~endi kalaşma oranı ABD'de 7c 

30\ian <;C 13'e. ingiltere'de <;C SO'den 7c 36'ya, Fransa'da % 22'1erden % ıo·a. 

Japonya'da% 35'ten C:c 26'ya dlişnıliştür. 1 :'7 Eskiden sendikalaşmanın yasak olduğu 

bölgelere kayarak çözüm bulmaya çalışan sermaye şimdi bununla uğraşmak zorunda değil 

artık. Böyle bir gelişme bir taraftan emeğin pazarlık glicünii kırarken. diğer t:ıraftan da 

politik etkinliğini azaltınakt:ıdır. 1 :'iS Sendikaların güç kaybetmelerinin bir diğer nedeni ise 

sermaye kiireselleşirken emeğin mobilitesine getirilen sınırlamalar ve temelde yanlış olan 

emeğin uluslararası çapta birleşmeye gerek duymaksızın ulusal çapta kiireselleşen sermaye 

ile başa çıkabileceği inancıdır.l:'i9 

Küreselleşmenin GOÜ'Iere getirdiği yıkım, GÜ'Ierin durgunluğu hala atlatamanıış 

olmaları ve periyodik olarak yaşanan krizler akıllarda "Acaba dışa açık ekonomiler dönemi 

Ilikendi Ye yeni politika arayış zamanı mı geldi?" sorusunu yaratmakta. 

Fakat buradaki sorunun ekonomileri n liberalleştirilip-liberalleştirilmeıııesi değil, ne 

derecede ve nasıl yapılacağıdır. Zayıf finansal sistem. yetersiz biitçe disiplini, rekabet 

edemeyen üretim sistemini (katılmadan önce bazı kriteriere uyum, gelişmişlik farkının 

giderilmesi) global diizeyde kullanma şimdiye kadar yaşanan krizierin ve kiireselleşnıe 

karşıtı hareketlerin dayandığı temelierin onadan k;ıldırılımsıncla yardımcı olacaktır. 

15<'iNurcaıı ÖZKAI'LAN. '·Yeni Teknoloji. Scııdikalaşıııaııın Sonu mu?'", Ekonomik Yaklaşım 

Dergisi, C.5, S.l2, 199...J., s.91. 

l5 7öZKAPLAN, a.g.m., s.89. 

I5RHIRST-TH01\1PSON, a.g.c., s.38. 

I59ADALI. a.g.c., s.J28. 



İkinci Bölüm 

KÜRESELLEŞMEl'İ~ YARA rnGI SORUNLAR 

1. 1982 DIŞ BORÇ KRİZİ 

ı 950"1erden itibaren canlanma geçiren dünya ekonomisi ı 960"1arın sonlarına doğru 

tıkanıklıklarla karşılaşınaya başladı. Yine de bunları atiatarak biiyiimesini siirı.liirebildi. 

Ancak 1975'e doğru biriken sorunlar yığını tiinı ülkelerin gelişınesinde yavaşlamaya yol 

açarken bunlar karşısında etkin politikaların iiretilemeınesi birçok iilkeyi derin krize soktu. 

Bazı ülkeler gecikmeyle de olsa krize karşı politiknlar iiretebilmesine rnğmen çok daha 
fazlasıııın ekonomisi negatif biiyiiıne oranları ile karşılaştı. 

Bu krizin nedenlerini araştı rı rken sadece 1 970"1erde yaşanan petrol şoklarının 
yakından incelenmesi yanlış olur. 1'\itekim I 980'lerin başında borç krizi geçiren 

gelişmekte olan iilkelere bakıldığında bu tiir krizierin periyodik ol;ırak tekrarlandığı göriiliir. 
O ylizden krizi hazırlayan sadece dış etkenleri incelemek yetersiz olur. Bu iilkelerde 

uygulanan yanlış politikalar da krizin oluşumunu öııeıııli ölçiide etkilemiştir. 

1.1. Dış Borç Krizini Hazırlayan Etkenler 

1.1.1. Gelişmekte Olan Ülkelerin I. Diinya Savaşından 1970'Icı·e 

Kadar Gösterdikleri Gelişme 

1.1.1.1. İki Dünya Savaşı Arasındaki Dönemde Gelişme 

Biiyiik güçlerin I. Diinya Savaşında giriştikleri Avrupa'nın yenielen paylaşımı 

dünyadaki tiiın iilkeleri etkilemiştir. Topraklarından savaşın geçtiği ülkeler ımıazzam 

miktarlarda kaynaklarını ilk önce savaşa. sonrasında da yaraları sarmaya tahsis eelerken 

savaştan coğrafi k olarak uzak kalanlar bazı faydalar bile sağlayabilıııişlerclir. Şöyle ki, aı1an 

hammadde ve ilksel madde talebi birçok gelişmekte olan iilkeııin clunıınlarını diizeltmeye 

yaramıştır. Savaşm finansınanına katılan lilkeler ise dış borç stoklarını eriterek fayda 

sağlayabi 1 nı iştir. 

Savaşın sona ermesi ile birlikte hammadde ve ilksel maddelerin talebi normale 

clönmliş, fiyatlarında da diişliş göriilnıiiştür. Yeterli sanayileşme eliizeyine ulaşamayan 

gelişmekte olan iilkeler de kaynak yetersizliklerini 1920'1erin oı1alarında yoğun bir şekilde 
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dış finansman sağlayarak karşılanıaya ba~lanıışlardır. 19.29 krizinin patlak wrınesiyle 

gelişmekte olan ülkelerin ihraç ettikleri maddelerin fiyatlarındaki 3 yıl içinde ortalama% 

60 oranındaki diişiiş sınırlı sayıda ihraç eden bu ülkelerin borç servis ödemelerinde 
zorluklarla karşılaşmaianna yol açmıştır. ı931'de tamamen ,·eya kısmen servis ödemelerini 

askıya alan Bolivya. Brezilya. Peru. Şili ve Unıguay'a ı 932'de Kolombiya. ı 933'te de 

Küba ve Aıjantin eklenmiştir. Gelişmekte olan ülkelerin ihracatlarının ı 928-29 ve ı 932-33 

dönenıleri arasında 9c SO'Iere varan düşmesi yanında dünya dış ticaretindeki daralma yerli 

para cinsinden borç sen·islerini karşılama olanağı bulunan ülkelerin bile döviz kıtlığından 

dolayı bunu gerçekleştirmelerine engel olmuştur. Böylece gelişmekte olan ülkelerin 

1930'1arın başlarında diiştiikleri dış borç krizinin ana belirleyicileri diinya ticaret 

hacmindeki hızlı daralma. ihraç iiriinlerinin fiyatlarında keskin diişıııe ve döviz rezervlerinin 

yetersiz olması olarak sıralan:-ıbilir. 160 

ithal ikameci politikaların itibar kazanarak yaygınlaşması da bu döneme 

rastlamaktadır. 161 İthalat kapasitesindeki önemli eliişiişler önceden dışarıdan getirilen 

malların içeriele iiretimiııe teşvik etmiştir. Karşılarında bir örneğin bulunması da bu yöneli şi 
destekler nitelikteydi: Doğu Bloku Ülkeleri ı929 bunalımını en az kayıplarla atiatan ülkeler 

olmuştur. 

ithal ikameci stratejinin ilk aşamada ithalatı diişiiriicii etkisi borç yiikii altında 
kıvranan iilkeler için teşvik edici unsur olmuştur. Bir taraftan borçlanmamaya veya 

miimkiin olan minimum mikt:-ırda borç·laıımaya gayret edilirken (bu dönemde de Latin 

Amerikan iilkeleri borçlanmaefa başı çekmiş 162 ) diğer taraftan ithalntın kısılnıasıyla 
sağlaıınn iyileşme borçların da önemli miktarının eritilmesini miimkiiıı kılmıştır. Devletin 

liberal politikalardan vazgeçerek nüiclalıaleciliği ve konımacılığı arttırması ve yabancı 

yatırımlarda portföy yatırımlarından çok DYY'nın tercih edilmesi de burada yardımcı 

olmuştur. 163 ithalatın kısılıııası iç pazarı biiyiiterek ithal ikamesinin cazibesini daha da 

aı1tıımıştır. 

Fakat böylesine gelişme yolu tiinı gelişmekte olan iilkeler için geçerli olmamıştır. 

Özellikle Fransa ve İngiltere'nin sönıtirgelerinde bu dönemde altyapı yatırımları teşvik 

edilmiştir. Bunları gerçekleştiren şirketlere -ki bunların tamamına yakını Fransız ve İngiliz 

şirketleri olmuştur- ana vatanlarında çeşitli teşvikler sağlanırken, bunların faaliyetlerini 

160SÖNMEZ, a.g.e., s.79-80. 

161 Haldun GÜLALP, Gelişme Stratejileri ve Gelişme İdeolojileri, Yurt Yayınları, No: 

5. 2. 8askı, Ankara, 1987, s.35. 

162GÜLALP, Gelişme ... , s.37. 

16 "~ ·o·· E 8 ·S NM .-Z, a.g.e., s., 1. 
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gerçekleştirdikleri ülkelerde yaptığı sômiiriiye göz yuımılmu~tur. Sonuçta bu ülkeler 

kalknuları zor olan yükiimlüliikler altına s~1kulımıştur. 16-l 

1.1.1.2. 19-ıo·ıardan 197o·ıerc Kadar Geçen [)()nem 

II. Oiinya Savaşına hazırlıkların ba~laması yine gelişmekte olan ülkelerin çoğunda bir 

canlanmaya yol açmıştır. Bu ülkelerin biiyük bir kısmının savaştan uzak kalınaları harp 

döneminde de savaşa hazırlık sırasında oluşan iyi kcışulların sürmesine yol açmış: 

hammadde ve i 1 k sel madde fiyati arı artan talep sayesi nde yii k se 1 mi ş. bu gel i rler sayesi nde 

sanayileşıneyi hızlı devanı ettirebilıne olanağı elde edilmiş. döviz birikimi \'e rezervlerde 

önemli aı1ışlar gözlenmiştir. 

Savaşın hemen sonrasında ise durum gelişmekte olan ülkelerin aleyhine gelişıneye 

başlamıştır. Bir taraftan \ larslıall Planı çerçevesinde savaştan çıkan gelişmiş iilkelerin 
kalkındırılınası için gereken hammadele \'e ilksel macldekr gelişmekte olan iilkelerden 

diişiik fiyatlarla sağlanması yiiziinden dış ticaret gelirleri eliişerken diğer taraftan doğrudan 

yatırım ve mali kaynaklar zarar gören gelişmiş ülkelerin pazarlarına yöneldiğinden 
gelişmekte olan iilkelere akan serımıyede azalmalar göriilmiiştiir. Bu koşullarda çoğu 

gelişmekte olan iilkeler savaş sonrasında yine borçlanma siirecinc girmişlerdir. 165 

Diinya ekonomisinin 1950-1965 döneminele yaşadığı canlanma ve hızi ı gel iş me 

gelişmekte olan iilkeleri de etkiledi. Ekonominin canlanm;ısıııa gelişmiş iilkclerin 
gelişmekte olan iilkelere verdiği önem ele biiyiik katkıda bulundu. Bunun nedenleri ise 

hızla gelişen sektörlere geniş pazarlar elde etme ve Doğu Blokunun etkisi altına 

girmemelerini sağlama çabalarıdır. Sömlirgelerden birçoğu bu dönemde sözde veya gerçek 
anlamda bağımsızlıklarını kazanıııışlardır. Bu siireçte demokrasinin yayılması ve 

gelişmesinelen çok ABD'nin lıaııııııaclcle ve ilksel madde kaynaklarına ulaşma isteği ve 

askeri ve siyasal yönelen denetime alma gayretleri belirleyici olnıuştur. 166 Bunların sadece 

bir kısmı tanı bir bağımsızlıklarına kavtışurken diğer bazıları sadece sözde sönıiirgc 
olmaktan çıkmış ve yönetici sınıfm bağlı olduğu ülkenin kuklası roliinde bulunmaya devam 

etmiştir. Her iki grupta da maruz kalelıkları söıııiirge dönemi yiiziinden yeterli eğitim 

diizeyine ulaşılaıııamış olması ve orta sınıfın kliçiik olımısı bu ülkelerin çoğunda 

kaynakların irrasyonel kullanımına elverişli ortamın oluşmasıııa yol açmıştır. Özellikle 

borçlanmanın aı1ıııasıyla bu olgu netlik kazanmıştır. 

1948-52 döneminde gelişmekte olan ülkelerin borçlarında 300 milyon dolarlık bir 

artış kaycleclilirken I 955'e gelincliğinde toplanı borç miktarı 13,5 milyar dolara ulaşmıştır 

16-lsöNMEZ, a.g.c., s.85. 

165SÖNMEZ, a.g.c., s.J 19. 

l66söNMEZ, :ı.g.c., s.86. 



(enflasyon etkisi gözönünde bulundunılmadığında). Bunlar arasında Latin Amerika yine 

başı çekmiştir: aynı yıl için bu bölge ülkelerinin toplam dış borcu 5.5 milyar dolar 

olmu~tur. 167 1950"1erin oııalarından dış bl)rç miktarlarının aııış hızı daha da yükselmiştir. 
Bunun en önemli nedeni ise diinya ekonomisiyle biitiinleşme sürecinin hızlanınası ve buna 

bağlı olarak gerçekleşen iç piyasa yapısının yeniden şekillenmesidir. 1955-60 döneminde 

toplam dış borçtaki ortalama artış yılda CC 14.8'e, 1960-72 yılları arasında ise% 16.8'e 

tırmanmıştır. 1961-72 döneminde dış borç ser\'isinin yıllık ortalama aııış hızının% 20"1ere 

ulaşarak toplam dış borç miktarının artış hızını aşması ise dışarıya kaynak transferinin 

arttığına işaret etmektedir. Borçlanma miktarınclnki artış. finansal sistemin liberalleşmesi ve 
finansman tekniklerinin gelişmesi özel borçların toplam borç içindeki payının artmasına 

neden olmuştur: ı 96 ı -62 ·de 31.4, ı 965-6 T de % 3 8,7 ve ı 970' de % 44. 168 

Dış borç miktarındaki artışa, bileşimi ve vadelerdeki kötiiye gidişe gelişmekte olan 
ülkelerin gösterdikleri performans perde çekmiştir. Dünya'nın en hızlı bliyiiyen 

ekonomileri buiilke grubu ekonomileri olurken en hızlı biiyiiyen 20 iilke arasında en az altı 

Afrika ülkesi vardı. ı950"1erden ı965"1ere KB1'v1G'in yiikselnıediği sadece 10 iilke 

bulunınaktaydı. 169 1948-72 döneminde bir biitiin olarak gelişmekte olan ülkelerin yıllık 

ortalama ihracat artışı 9c 8.1 ·e tılaşırken 170 . 1960'1arın başında ihracat gelirlerinin borç 

servisine oranı l/3'ini heııiiz aşmanııştı.~"71 

Ancak bu göriiniişiin aldatıcı olduğu 1960"1arda biı\ok gelişmekte olan iilkelerin dı~ 

borç servislerini yerine getiremeyerek borç ertelemesine gitmeleri ve 1 veya yeni mali 

destek sağlamaları ile birlikte oııaya çıkmı~tır. 

1.1.2. 1970'1criıı Başında Ortaya Çıkan Rcscsyon YC Birinci Petrol 

Şoku 

1.1.2.1. 1970'1crin Başında Ortaya Çıkan Rcscsyon 

Savaş sonrası yıllarda etkin olarak kullanılan Keynesyen politikalar zamanla 

tıkanıklıkların oluşmasına yol açtı. Sürekli genişletici ve talebi uyarıcı politikaların 

uygulanması enflasyonun başlangıçta hisseeli 1 ir olmamasına rağmen I 960' ların 

167World Bank, World Dcbt Tabtes'in değişik tarihli baskıları. 

168world Bank, 1979. s. 126. 

169 RODRICK, a.g.c., s.66. 

170Uoyd G.REYNOLDS, "3. Dünya Ekonomilcrinde Uzun Vadeli Büylinıe", Kalkınma 

İktisadı, (Dcr.: Fikrct Şenscs; Çev.: Sedef Öztürk) İletişim Yayınları, istanbul, 1996, s.61. 

171 söNI\1EZ, a.g.c., s.l21. 



oı1alarından itibaren üretim faaliyetleri üzerindeki teşvik edici etkisi giderek azalmış. hatta 
ters yönde etki yapmaya ba~lanııştır. Toplaınt<tlebi uyarmak da giderek daha yüksek dozda 

enflasyon gerektinneye başlamıştır. ın 5 gelişmiş ülkedeki tüketici fiyatlarındaki artış 
Tablo 16\ia izlenebilirkeı1. OECD ülkeleri için bu rakam 19"70 yılında oı1alanıa <le 6 olarak 

gerçekleşmiştir. ı 73 

Tablo 16: 5'Icr Grubunda Tüketici Fiyatlarında Yıllık Ortalama Artış (%) 
ı960-65 ı 96S-70 1970-73 ın.ı 1 97-PS 

ABD .2..+ :u ..ı.9 ı 1.0 ı-1.0 

Fransa :..7 :"5 7.6 23.2 ı ı..+ 

Alnıan~·a .2.5 ~ . 
_.:ı :U 7.0 -!.8 

lııgilt('rc .lS 5.5 6 . .2 7.3 9.-l 
Japoıı"<l :..ı 6.1 s. ı 1:'.9 16.1 

Kaynak: 11\IF, International .Financial Statistics, 1987, Çizelge 6-L s.112-
113; Pcrspcctins Economiqucs de L 'OECD, Sayı: 53. Haziran 
1993, Çizelge: 15.A 18'deki veriler kullanılarak oluşturulan tablo. 
1968-70 \'erileri \ IANDEL a.g.e., s.41. 

En1lasyonun hızlanması sadece geni~letici politikalar tarafından uyarılnıamıştır. Ücret 
artışlarından kaynaklanan maliyet enflasyonu da etkili olmuştur. Refah devleti anlayışı 
sosyrılnıiicadeleyi arttınrken ücretierin toplam hasıladaki payı giderek artmıştır. Oı1alama 
k;1r oranı ise diişıniişüir. Bunlara ek olarak. iicretlerle verimlilik arasındaki ilişki kopmuş. 
verimlilikte 1 967'den itibaren ortaya çıkan tıkanıklıklara rağmen iicret artış hızının ön ii 
al ıııaıııanııştır. 

Tablo 17: S'ler Grubunda İşletmelerele Yıllık Ortalama Verimlilik Artışı(%) 
Tcıpl;ıın Lıkti>r \'c·riııılili~i Eıııck Vcrinılilii!i Scrıııa\·e Vcriııılili.~i 

1960-72 ı 97:1-79 ı 979-90 IW,0-11 1973-79 19/9-90 1%0-72 ı 973-79 ı 079-90 

,\ 13 D. 1.6 -0.-1 o. ı 2 2 0.0 0.5 o. ı -1.3 -0.5 

.l:qY•ll\ a 5.9 1.3 2.0 8.6 2.9 3.0 -2 . .2 -3.-1 -12 
,\lınan\ a 2.6 1.8 0.9 -1.5 3.1 1.6 -lA -1.0 -0.7 

Fnın~:ı -1.0 1.7 1.5 SA 3.0 2A 0.9 -1.0 .(),.ı 

in~ilıcrc 2.3 0.6 1.3 .Hı 1.6 2.0 -0.6 -1.5 0.0 
O.E.C.D. 2.8 0.5 0.7 ..ı. ı lA 1.-1 -0.5 -1.6 0.9 

Kaynak: OECD, In Problcms Economiques, Sayı 2319-2320, 17 ıtv1art-7 

Nisan 1993, Tablo 2, s.23. 

Yukarıda özetlenen nedenlerden dolayı 1970 yılında bir resesyon belirıniş. 

Enflasyonun hızını kesrnek için (ki önlemler çoğunlukla maliyet enflasyonunun etkilerini 

azaltmaya yönelik olmuştur) hiikiinıetler geleneksel kısıtlayıcı politikalar uygulanıış, 

doğrudan ticret ve fiyatların denetimini kapsayan ıniidahaleler gerçekleştirilinıiş, maliyet 

enflasyonunun elengeleri bozması engellenebilıniştir. 

172 MA N D EL, a.g.c., s .-ı!. 
ı 71 . .. -· SONI\1EZ, a.g.c., s.ı.ıo. 



.-\lınan bu önlemler 1972-73 'te yapay bir canlanmaya yol açmış. hatta aşırı ısınma 

beliııileri ortaya çıkmıştır. Bu canlanma bir bakıma krizin habercisi roliinii iistlenirken. 

nedeni olarak da etkisinin biiyük olduğu gözlerden uzak tutulınaınalıdır. 17-ı 

1.1 .2.2. Birinci Petrol Şoku 

1960'1arın sonunda ilk belirtileri ortaya çıkan krize karşı yapısal bir çoziinı 

arayışından çok kısa Yadede rahatlama getirecek ve krizi geçiştirecek önlemlere ağırlık 

verildiği hiç kimse için bir sır değildir. Bu oııaında sadece krizin ağırlığı hissedildiği sektör 

ve alanlarda dunınıu iyileştirici önlemlere başvurmak sonuçta yine bir genel tıkanıklığın 

meydana gelmesine yol açacaktı. Fakat 1973 yılındaki siyasi gelişmelerin iktisadi hayata 

yansıması bu siirecin sonunu yaklaştırdı. 

Arap-İsrail Savaşının6 Ekim 1973'te patlak vermesiyle 0.-\PEC (Petrol Üretici Arap 

Ülkeleri Birliği) İsrail'in yakın miittefıkleri olan ABD, Hollanda. Poı1ekiz ve Giiney Afrika 

Cumhuriyeti'ne petrol ambargosu uygulamayı kararlaştırnıışlar ve petrol fiyatlarını 

yiikseltınişlerdir. Daha sonraki OPEC topl:ıntılarında fiyatlar daha da arttırılmış ve İsrail'in 

çekilmesine kadar her ay petrol iiretimini CC 5 azaltmakararı alııınııştır. 175 

Petrole sahip olmayan iilkelerde süregelen kriz pdrol faturasının da eklenmesiyle 
hızla derinlcşti. Alternatif eııeıji kaynakl;ırınııı geliştirilmeıııiş olııı;ısı ve pctrol yataklarının 

OPEC (ilkelerinden gelen ucuz petrole giiveııilerck yeterli derecede işletilnıcmesi tUm 

biiyük kapitalist iilkelerdeki encliistriyel iiretimin ve GS\lH'nın bir önceki yıla göre 
diişıııesine yol açmıştır. 1970"lerdc yaşanan boom noktasındaki iiretim birinci petrol şoku 

sonucu ortaya çıkan üretimin ulaştığı dip nokta karşılaştırıldığında crablo 18) dunıımın 

ciddiyeti daha da net biçimele göriilecektir. 

Bu keskin diişiişü ateşleyen ve krizi derinleştiren yükselen petrol fiyatları olmakla 

birlikte tek ve yeterli derecede açıklayıcı neden değildir. Bundan ziyade, çöziilnıesi 

erteleııegelnıiş birçok yapısal sorunun birikmesi, krizin böylesine uzun siireli, şiddetli ve 

derin olmasını sağlamıştır. 

Çeşitli iilkeler krizin derinleşmesinden farklı derecede etkilendi. Çoğu gelişmiş ülke 

artan petrol faturası ile birlikte artan açıkları ihracatlarında artış sağlayarak karşıladı. Bir 

kısım ülke ise enerji ve hammadde ithalatında biiyük kesintilere giderek durumla başa 

çıkmaya çalıştı. Uygulanan politikalara bakılelığında ise buıılarııı petrol fiyatlarındaki 

artıştan hemen sonra deflasyonist politikaları devreye soktuğu göriiliir. Zaten Liretimin 

ı 7-l .. - -SON M EZ, a.g.c., s. b7. 

175SÖNMEZ, a.g.c., s.I-ı9. 
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kısıldığı bir ortamda bu tür pl)litikalar durumu daha da zorla~tırarak iiretiıııdeki diişiişlerin 

ımıazıanı boyutlara ulaşmasıııın nedeni olınu~ıur. 

Tablo 18: I. Petrol Şoku Öncesi Ye Sonrası Üretiminin En Düşük Ye En Yüksek 
Olduğu Dönemler Arasında Yüzde Değişim 

\ l.ı\inıuın Crc'tinı \liniıııuın Crl·tiın llrdinıJe 

.-\\ları .·\\!:ı rı Dii~ıııe 

.-\.B.D. ı'n3-4.Çe~ rl·~i 1 975-2.Ç~~ rl·~i <;; 14.-W 

Kanada 1 9-:"4- 1 .Ç~~ r~~i 1 975-3.Çı:~ r~~i <;;6.90 

Japon~ :ı !97J-4.Çı:~ r~~i 1975-1 .Çe~ re~ i 'lc 19.80 
.-\lıııan~a !97.'-4.Ç~~ rl·~i 1975-3.Ç~~rc~i r;{ 11.80 
Fraıı~a 1974-3 .Çe~ rc~i -ll- '7<1Hı0 

İ ngilım: l 973-4.Çc:~ rL·~i 1974--IÇ~~ r~~i r.;; 10.10 
İtalYa ı 074-2 .(,\:;. rl·ği 1975-J.Çı:~ rı:~i 'i'< 15.50 
HnılanJ;ı ı <,i74-ı .Çı:~ r~~i -ll- 'i'< ı 1.70 
!kiç i b -'!- -ll- <;; 17.10 

İs1 eç 1974-3 .Çe~ re ği 1 975-2.Çe~ rı: ği '7r4. ı o 
İs1 i\·rı: !974-2.(e~re~i 1975-1 .Çe: re ği 'lr 20.30 
İspan1;ı :\is-74 :-.lis-75 '7, ı 0.00 

Kaynak: OECD, Perspcctiws Econoıniqucs, n.I9. Haziran 1976. s.47. 

Petrol itlıalatçısı gcli~mcktc olan ülkeler ise aıian petrol fiyatlarıyla birlikte dörtili bir 

darbe yemiş oldular. 176 Bunlardan birincisi. zaten mevcut olan kronik ödemeler elengesi 
açıklarını daha da arttırmasıdır. Bu grup ülkelerden bazılarının ödemeler dengesi açıkları 

Tablo 19'cla verilmiştir (\!organ Guarantee Trust Company'nin cleğerlenclirilınesi). Bu bir 
taraftan san;ıyilcşınenin y:-ıvaşlaıııasına. lıatta clurınasına yol açarken diğer t:-ıraftaıı da 
borçların daha da artma~ıııa neden oldu. Gelişmiş tilkclerin petrol fiyatlarındaki artışların 

biiyiik kısmının maliyetlere yansıtmnları sonucunda gelişmekte olan lilkcleriıı ithal ettikleri 

malların fmurasıııın ağırlaşması bulilkelere bir darbe daha indirdi. Bir iiçlincli olumsuz etki 
lınııınıadcle fiyatlarının cliişlişticliir. Il. Olinya Snvaşı sonrnsı cnıılanıııa sırasında haııııııadc 

fiyatlarının savaş dönemindeki kadar olmasa da yine ele yiiksek seyretmesinin ardından 

Kore Savaşı sonrası fiyatlarda başlayan diişiiş sınırlı sayıda ve çoğunlukla temel madde 
ihracatçısı olan gelişmekte olan iilkeleri olumsuz etkilemesi kaçınılınazdı. Bazı hammadde 

fiyatlarında % 60'a varan çöküşler yaşandı. Bu iiç faktörlin yarattığı klinıiilatif etkiler 

tarımsal emek verimliliğini de geriJeterek çoğu gelişmekte olan ülkede hayati önem taşıyan 

sektörde de tiretimin diişnıesine yol açtı. 

17rıu'NI)l~l. ---6 ıvıh _ -, .ı.g.e., s.))-) J. 



Tablo 19: Petrol İthalatçısı Bazı Gelişmektc Olan 
Ülkelerin 197~·dcki Ödemeler Dengesi Açıkları (l\1il~·on $) 

Clkekr A\·ık ~1ikıarı 

Braılya 7000 
\kbik:ı 2500 
Hindistan 1~00 

G.K,,rc 1~00 

Ta) Yan 1200 
Peru 850 
K<·n~a -+50 
Şili -+3-+ 
Tiirki~e ..ıoo 

Arjantin 352 
Filipinl<:r 290 
Ta~ !anJ 150 
Zaıııhia !00 
.\hıkz\a !00 
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1975'e gelindiğinde gelişmiş iilkekrin uyguladığı kısıtlayıcı politik;ıl;ır sonuç 

vermeyince 1975 yılının ikinci yarısından itibaren enflasyonla miicadeleyi bir tarafa 

bırakar;ık genişletici politikal;ır uygulaııı;ıya başlamışlardır. Böylece ek satın;ılnıa giicli 

enjekte edilerek durgunluğun aşılması anı;ıçlanınıştır. Sadece 6 biiyük gelişmiş ülkenin 
(ABD. Alınaııya, Japonya. İngiltere. Fr;ınsa ve İtalya) 1975 ortaları ile 1976'nın ortaları 
kesitinde 175 milyar dolarlık bütçe ;ıçığının gerçekleştiği göriilıııektedir (biiyiik 
ekonoınilerin biitçe deııkliği rakanıları T;ıblo 20'den göriilebilir). Bunların çoğııııda özel 

ttiketim teşvik edilmiş, vergilerde diizenkmelerle vergi yiikii lıafiflctilmiş, diişiik gelir 
gruplarına gelir transferi yapılmıştır. 

Tablo 20: Bütçe Dcnkliği (GSYİH'nın Yüzdesi Olarak) 
1973 197-+ 19i5 1976 ı977 ı97~ 1919 

.-\.BD. -128 -OJ2 -358 --+...!6 -2.7_; -2.75 -ı .-!9 

.l:ıpoıı\a -1.62 -IJ-+ --!."75 . ı .98 -6.ı5 -6.55 -:U ı 

,\lmanYa IJ6 -0.65 -3.62 -2.78 -2.13 -2.06 . 1.98 
Fransa 0.-!2 0...!5 -2.60 -1.02 . ı. ıs -1.38 -ı ..'i ı 

İn!!ilterc -3.-l ı --L55 -7.~-l -5.73 -3.52 -5.00 -5.55 

Kaynak: IMF, International Financial Statistics, 1987, s.IS0-158. 

Uygulanan bu politikalar sayesinde durgunluk kısa bir süre ıçın ele olsa 

atiatıiabii miştir. Ancak bu canlarınıayla birlikte enflasyon da hız kazanmış, çoğu şirketin 

mali dengeleri bozulmuş, işsizlik sorunu çözlilememiştir. Genişletici politikalar yapısal 

düzeniemelerin eksikliğinde ilk andaki tüketim ve üretken yatırımcia yaşanan patlaıııanııı 

siirdürlilnıesini sağlayanıanııştır. Pazarları konıma çabaları ise uluslararası ilişkilerin eski 

diizeye dönmesini engelleıniştir.177 

177MANDEL, a.g.e., s.IIO Ye 116; 



I .I .2.3. ilirinci P(•trol Şoku Sonrası Gelişmektc Olan 
Ülkelerin Dış Borç Durumlan 

fı7 

Sa,·aş sonrası hızlı biiyiime yılları kuşkusuz gelişmekte olan ülkeler için de önemli 

mesafenin katiedildiği yıllardır. Artan ticaret hacmi. iç pazarların mala doyunılmamış 

olması. gelişmiş iilkekrin yardımları bunların hepsi sözkonusu iilkelerde hayat standardı 

düzeyinin yukarıya çekilmesinde önemli rol oynamıştır. .-\ncak bu yıllarda yine de çoğu 

gelişmekte olan iilkede yeterli bir sanayileşme eliizeyine ulaşılamadı. İhracatta mal 

çeşitlendirme sınırlı kaldı. ithal ikameci politikaların izlenmiş olması belli ölçiide 

sanayileşmeyi özellikle temel sanayi dallarında nıiinıkiin kılmakla birlikte iç pazara yeterli 

derecede arz sağlama çabaları ihracatta gerçek potansiyelin altında bir gelişmeye neden 

olmuştur. Bu yüzden i 960"ların ikinci yarısında gelişmiş iilkelerde başgösteren durgunluk 

çoğu gelişmekte olan iilkelerck de hissedilıııiştir. Bir taraftan gelişmiş ekenomilerin dış 
talebindeki azalmalar. diğer taraftan hammadele fiyatlarındaki diişnıeler verinılilik krizi ile 

birleşince gelişmekte olan iilkeler yine finansman sıkmtısı çekmeye başlamışlardı. Petrol 
fıyatlarındaki aı1ış bu zincirin son halkasını oluşturdu. 

Bu gelişmelerin yanında uluslararası finans piyasalarında borçlannıayı kolaylaştıncı 

yönde hareketler yaşandı. Çok ulus! u şirketlerin uluslararasılaşıııasıyla bunları takip eden 
bankalar da uluslararası çapta çalışan ağlarını oluşturıııuşlardı. Gelişmiş iilkelerdeki 
durgunluk kredi kullanımında bir daralma meydana getirerek sermaye bolluğunun 

oluşmasına yol açnııştır. 17 K Devletlerarası yardımların azalma gösterdiği bir ortanıcia 
bankaların diişen k;\rlılığı frenleme olanağı gelişmekte olan ekonomilcrin fin;ınsmaıı 
ihtiyaçlarını karşılanıakla yaımaktayclı. Resmi kreclilcrcle bir daralnıanın yaşanmış olmasıyla 

birlikte yine de bunlar sağlanmaya devam ediyordu. Bunun nedeni daralan iç talebi dış 

talebin canlılığını koruyarak telafi etme isteği olmuştur. Üstelik böylece çok uluslu 
şirketlerin yabancı şubelerine de tirettikleri nıal-hizıııetleriııe talebi arttırarak dolaylı bir 

fayda sağlanıyordu. 

1969 yılında gelişmekte olan tilkclerin dış borçları 57,1 milyar dolar iken 1969-73 

döneminde oı1alaıııa yıllık %20, 1973-77 döneminde ise% 21,5 oranında artarak 1977'nin 

sonuna gelindiğinde 258,5 nı ilyar dolara, 1 979'un sonuncia ise 306 milyar dolara 

ulaşnııştır. 179 Yıl lar itibariyle toplam resmi ve özel borç miktarındaki artışlar Tablo 21 'ele 

veri lmektecli r. 

I/SMANDEL. a.g.e., s.l28. 

179Nihat TÖRE, Gelişmektc Olan Ülkelerin Dış Borç Sorunları, Türkiye Bankalar 

Birliği Yayıııhırı No: 110, 19KO. s.3. 



Tablo 21: Gelişmektc Olan Ülkelerin 1969-1977 Dönemindeki Dış Borç 

~tiktarl:.ırı Ye Artış Oranları 

1969 197J 1974 1975 19-:-6 1977 

Rc::;ıııi B,)r~·lar ~17 56.ı-: 66.() 77.0 S9.0 ı (),,.9 

Özc:l K:l\ naklı Bor~·Jar 2:'-4 61.7 S02 99.1 125.2 154.6 

TOPL-\~1 57.1 118.5 146.S 176.1 214.2 258.5 

Özd Ka~naklı Borçlar Ortalama Yıllık .-\rtı~ Hı1.ı 24.8 25.8 

Rc::-ıııi Borçlar OrtalamaYıllık .-\rtış Hızı 15.6 J(d 

Kaynak: TÖRE, a.g.c., sA. 

Yine de resmi borç miktarındaki artış oranı düşük kalmıştır. Bu tür borçların 
çoğunlukla ( 1977 yılı için ~68) koşul lu.) ani kullanım biçimi belirtilmiş olması ve siyasi 

ve ekonomik denetim altına alına amacının ağır basması bunun en biiyük nedenleri 

olmuştur. Özel kaynaklı dış borçların yıllık artış hızı yüksek (1965-77 arasında %25'in 
iistiinde) iken resmi borçlar için bu rakam %16'dır. 1969'dan 1977'ye gelindiğinde 

toplanı borç içindeki resmi borçların payı <c-+Crtan %28'e gerilerken özel borçların toplam 

borca oranı %45'ten S"060"1ara yiikseldiY~0 

Dikkat edilmesi gereken bir önemli nokta da özel borçların kaynaklara göre dağılıını 
(Tablo 22) Bankalar \'C mali kurumlardan alınan borçlar patlama göstererek 1969'clan 

1977'ye gelindiğinde S'c-W- .. ften 9c:60"a çıkmıştır. Ama bu rakam içine garantisiz özel 

borçlar. özel sektörlin deYkt garantisine tabi olmadan sağladığı ve çoğunlukla özel ticari 
bankalardan temin edilen borçlar dahil edilmemiştir. Buna karşın daha az riskli olan 

Eurobond piyasasından gelişmekte olan ülkelerin sağladıkları borç miktarı diişiik kalmıştır: 

1977'de bile 9,4 milyar dolar (%3.5). Üstelik Meksika, Brezilya, İspanya ve İsrail'in bu 

rakanı içindeki payları S"U5 olduğu gözönüne alınırsa bu tiir borçlanmanın gelişmekte olan 

ekonomiler için fazla önem taşımadığı söylenebilir. 

Tablo 22: Özel Dış Borçların Bileşimi 
Mikt:ır (Milyar Dolar) Ort. Yıllık Artış Hızı ('k) 
1969 1973 1977 1969-73 1973-77 

Mali Piyasalar 6,7 23.7 82,9 37,1 36.8 
-Bankalar \'C Mali Kurumlar -+.5 18,9 73,5 -+3,2 -.J.O,-.J. 

-Tahvil İhracatı ilc Sağlanan Borç 
2.2 -.J.,8 9,-.J. 2 ı ,5 18,3 

(Eurobond) 
ihracatçı Krcdileri \'C Öteki ~1ali Olma\ anlar 7.7 ı 2.1 19.5 12.0 12.7 

Özel Garantisiz 10.9 25.9 52.2 2-1-.2 19.1 

TOPLAM 35.-.J. 61.7 15--1.6 2 .. ı.,s 25.8 

Kaynak: \Vorld Bank Dcbtor Reporting System, ilgili sayılar. 

180·ı·o" (H~ 87 ,..,, a.g.e., s. . 
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ı 960'1arın sonundan itibaren dış b(\rçlanma sürecinin hızlanarak de,·aın etmesi ,.e 
özel kaynaklı borç payının toplam içinde yükselmesi vadelerin kısalmasına ve borç 
servisinin hızla artmasına yol açmıştır. ı 970-73 döneminde borç servisi ödemeleri 9 
milyardan ı 8 milyar dolara çıkararak yaklaşık Clc ı I O oranında artmıştır. Burada da özel 
borçların servis ödemeleri resmi borçların servis ödemelerine göre hemen hemen 2 kata 
varan hızla yükselmiştir ('1- -:-o·e karşılık <c 1 28). I 976'ya gelindiğinde borç servisi miktarı 
CJc-66 oranında artarak 30 milyara, ı 9/Tde ise %29'1uk bir artışla 39 milyar dolara 
çıkmıştır. 

Tablo 23: Gelir Grubuna ve Alacaklı Tipine Göre Borç Senisi Ödemeleri, 
1970-77 t:'\lilyar Dolar) 

1910 1973 197-1 1975 ı976 1977 
Düsük Gdirlilcr 1.2 1.7 2.0 ') -_,) 3.1 3.8 

Resmi Alae;ıklılara 0.7 1.0 1.2 13 1.-1 ı. s 
Özel Alacaklılar.l 0.4 0.7 0.9 1.2 1.7 2.0 

Orta Gdirlikr 7.) 16.5 21 .O 2-1.2 27J 35.-1 
Resmi 2.0 3.6 -1. ı -1.6 5.2 6.6 
Öz d 5.6 12.8 16.9 15.5 22.ı 2S.S 

Toplam S.l ısJ 23.1 26.7 3 () .-1 39.2 
Resmi ')-

-·' -1.6 5.3 5.9 o.7 S.-1 
Özel o.o ı ı3.7 ı7.S 20.7 23.7 30.8 

Faiz 2.6 5.-1 7.2 9.ı 10.2 ı 2.6 
Ana Para o. ı ı 12.8 15.7 17.-1 20.0 26.6 

Kaynak: TÖRE, a.g.c., s.5. 

Borç vadelerinin yapısında da resmi ve özel kaynaklı borçlar ar;ısında farklar 
mevcuttur ve resmi krediler genellikle dalı:ıuzun wıdcliclir. Resmi borçl:ırın vadeleri I 970-
73 döneminde kısalma eğilimi gösterirken özel borçl:ırın vadesi 1970-79 döneminde 
uluslararası p:ır:ı ve sermaye piyasalarıııcl:ıki biiyliıııe ve artan banka sayısının yarattığı 
rekabet nedeniyle uzarken 1973-77 döneminde hızla kıs:ılmıştır. crablo 24) 

Tablo 24: Resmi Ye Garantili Kredi Anlaşınalarında Ortalama 

Vade, 1970-77 (yıl) 
!970 1973 1974 1975 1976 1977 

Resmi Ka\ n:ıkbr 26.-1 25.3 23.5 23,9 22.1 22.8 
Özel Kaynaklar 9.5 10.8 10,1 7.7 7.-1 8,1 

-İhracat Kredisi 10,8 ı 0,-1 10.6 10.9 9.7 ı 1,0 
-Mali Kunını \'C Özel Bankalar 7.8 ı() .-1 9.8 6.8 6.7 7,3 

-Eurobond ı 1.6 16.0 12,.5 10.1 9.2 7.8 

Kayn:ık: \Vorld Bank Dcbtor Reporting System. 

Dlinya ekonomisinde durumun bir türili cliizelmenıesi ve gelişmekte olan Lilkelerin 

borç tutarlarının yiikselınesiyle vadelerin kısalmasının yanında bir de faizlerde aı1ış göriiidiL 
Bu biiylikliikte de özel kaynaklı kredilerin daha ağır koşulltı olduğu ortaya çıkmaktadır. 
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Resmi kaynaklı borçların :ı&ırlıklı onalama faiz oranı 1970-77 arasında ı:k 0.9 puanlık bir 
artışla l7r2.9'dan 0'c3.8"e çık:ırken. özel kaynaklı borçların dah:ı hızlı aıtması sonucu toplam 
borç oı1alama faiz oranı 19/0'de o/c-+.l'den '7c5.3"e yükselmiştir. Ancak diişiik gelirli ve 
oı1a gelirli gelişen ekonomiler için bu rakamlar farklı olnıuştur.(Tablo 25) 

Tablo 25: Alacaklı Kategorilerine Ye Borçlu Ülkeler Gelir Gruplarına Göre 

Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları ı X ı 

1970 1973 197-t 1975 1976 1977 
Alac~ıklı Kate!lnrikrine Göre 

-Resmi Alacıklılar 2.9 3A 3.2 33 3.-l ~.8 

-Özel Alacıklıbr 5.6 6.7 73 75 6.6 6.-l 
Tt1plaın Borç Orıalaına~ı -U 5.0 5A 5.6 5.2 5.3 
Borçlu Ülkeler Gl'! ir Grutıuııa Göre 

-Düşük Gelirliler 2.4 2A 2.4 23 2.X 2.9 
-Oı1a Gl'lirlikr . .ı$ 5.8 6.3 65 SB 5.9 

Kaynak: \Vorld Bank Debtor Reporting System. 

Yukarıda verilen rakamların durumu daha fazla yansıtması ıçın bir de borç 
servisi/ihracat, borç/GS\lH ve borç/ihracat oranlarına bakmak faydalı olacaktır. 

İhracatlarını zor koşullara rağmen genişlerıneyi başaran iilkelcrin ihracatın oranı olarak 
borç servisine bakıldığında genellikle daha az sonın yaşadıkları görtiliir. Tek istisna Latin 
r\nıerika ve Karaiplcr bölgesi iilkeleridir. Bıı bölgenin hem orta, hem yiiksek gelirli 
gelişmekte olan ülkelerin borç servisi 1 ilmıcat oranının çok iistiindeclir. (Tablo 26) 

Tablo 26: Ülkelerin Gelir Gruplarına Göre Borç Senisi Oranları 
1970 1975 1976 1077 

Dii~uk Gl'lirli GOÜ'kr 
.·\frib (S;ılıra Altı) 6.5 9 .O 8.-1 <)/ı 

.-\sya l':ısific 18.7 12.7 LHi J3j 

Alı Topl;ıııı 13.7 11.8 123 12.Cı 

Orta (iclirli (jOÜ'kr 

Afrib tS;ılıra Altı) 4.7 5.2 5.1 -+ .. ~ 
Kuzey :\frika \'C Orta Do~u 10,6 7,9 9.0 12.0 

As\'a \'C Pasific 9.2 7.8 7.7 8.2 

Latin Amerika \'c Karayi"kr 11.6 13.7 ı -ı.-+ 16.6 

Üst Gelirli GOÜ'Icr 
Afrika iSalıra ,\ltı) 8.0 13.2 16.2 17.3 
Kuzey Afrika \'C Orta Dogu 9.3 -lA 3.7 3.6 

Asya-Pasific 2.3 2,0 2,0 ı .8 

Latin Amerika \'C Karayipkr 13.2 19,1 18,8 22.6 

G lineyA 1·rupa 8.2 12,1 ı 1,1 13.3 
,\lı Toplanı 8.2 10.3 ı 0.1 ı ı .8 

TOPL\M GOÜ 10,6 105 10,3 ı 1.8 

Kaynak: World Bank, Econoınic Analysis and Projcctions Department. 

l8l Yıl içinde kullanılnıış, geri ödenınemiş borç ortalamasının yüzdesi olarak ifade edilen faiz 

ödcnıcsi. 
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Borç.GS\1H oranı gelişmekte olan ülkelerin hep~inde sürekli artış gösterirken. 

borç ihracat oranı diinya koııjonktiiriine göre değişiklik göstermiştir. 1 970-7-+ yılları 
arasında durgunluğun yaygınlaşması. pc-tn.1l şoku ve uygulanan deflasyonist politikalar 
sonucunda bu oran artış gösterirken. 1915-76 döneminde uyarılmış canlanmaya bağlı 
olarak düşmüştür. (Tablo 17) 

Tablo 27: Ülkelerin Gelir Gruplarına Göre Borçlarının GSMH Ye İhracat 
Gelirlerine Oranı(%) 

1970ı 1975ı 1976ı IY77 
Düstik Gı:lirli GOC!'Icr 

Borc 1 GS:-.1H 1x.ıj 22.2l 2-UJ 23.6 
Bnrç 1 İhı~1cat 213.6ı 1soJı 178.6 ı 171.3 

Ona' e (1 ~t Gı:lirli GOÜ'kr 
Borç/ c; s:-. ı H 15.0 ı ı 6.91 18$ ı 20.3 
Borç/ İhr,ıcat 73.11 6-ı.sı 68.-H 7-1-.5 

Tüm GOÜ'kr 
Borc 1 GS\1H !.'u ı 17.81 !9.6ı 20.8 
Bt ın; i ihı~ıcıt 87.5ı 7-ı...ı ı 77.9 ı 82.8 

Kaynak: \V orld Bank. Economic Analysis and Projections Department. 

Yukarıda yapılan analizden de görüleceği gibi, gelişmekte olan ülkelerin borç yığını 
hızlı artış göstermiştir. 1975-76 canlaıımasıyla birlikte borç yiikiinde çok kiiçiik bir 
hatifleme olmakla birlikte böylesine suni bir canlanınanın slirdUrülemcınesi durııımın yine 
eskiye dönmesine yol açmıştır. I 970'1erin oı1alarında karşılıklı göriişıııcler sonucunda borç 
ertelemeleri yaygınlaşmıştır. Çoğu gelişmekte olan lilkeler borç ertelemesine gitmekle 
birlikte. gelişmektc olan iilkelerin siirekli baskısına rağmen borç silinmesi pekaziilkeye ve 

cllişlik miktarlarda uygulanııııştır.l82 

1.1.3. 1970'1erin Sonu-19SO'lerin Başında Dünya Ekonomisindeki 
Gelişmeler 

1.1.3.1. 1970'1erin Sonunda Uygulanan Politikalarda Ortaya 
Çıkan Değişiklikler 

1970'1erin başlarında kapitalizmin girdiği kriz lıenUz atlatılamanııştı. 1976-78 
döneminde bir canlanmanın yaşanmasına rağmen bunun suni olması ekonominin 
durumunu c!Uzeltınekten çok boznıuşa benziyordu. Genişlemeci politikaların uygulanınası 
tiiketim ve yatırımcia kıpırdanmanın meydana gelmesini sağlamış olsa da bu hareketlerin 
siirdlirlilmesi ekonominin yapısındaki bozuklukların cliizeltilnıesine bağlıydı. Enflasyonİst 
politikaların siircHiriilmesi biitçe açıklarının biiyiinıesine, dış pazarlarda rekabet giiciinde 
gerilenıeye, mali dengelerin bozulmasına yol açmıştır. 

IS.,·ı·o··ı)ı:: 31 - u~, a.g.c., s ... 
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Keynesyen politikabrın krizle başa çıkmakta başarısız kalması Uzerine alternatif 

akımların gelişimi kaçınılmaz olmuştur. \tonetarist göriişiin ağırlık kazandığı bu dönemde 

uygulamada arz yöniii politikalarla birlikte hayata geçirilerek eskiden alışılagelmiş 

politikalardan vazgeçilmiştir. Devletin ulusal gelirden aldığı payın siirekli biiyiimesine 

rağmen durgunlukla başa çıkamaması de\ !etin ekonomideki yerini kiiçiiltıııeyi. özel 

girişimciliğe önem verilmesini ve hızlı gelişmesini sağlayıcı diizeııleıııelerin yapılmasını 

sağlayan önlemlerin alınınasma yol açmıştır. Biiyiik çaplı özelleştirmeler. vergi oranlarında 

gidilen indirimler, sendika giiçlerinin sınıriandıniması bu yolda atılan en önemli adımiard ır. 

İngiltere'de Mart 1971"de Başbakanlığa \1. Thateller'in gelmesiyle geniş çaplı 

özelleştirmeler yapılmış. refah devletine sa,·aş ilan edilmiş. bireysel girişimcilik ön plana 

çıkarılmıştır. ABD'de ise Reagan"ın Başkan koltuğuna oturmasıyla monetarist göriiş ve arz 

yöniii politikaların bileşimi olan politikalar uygulanmıştır. 

ABD'nin 1 979"da uygulamasını başlattığı sıkı para politikası tiiın diinya 

ekonomilerinde dengelerin alt-iist olmasına yol açmış. Faizler fırlamış. reel olarak 

negatiften %10'1ara çıkmıştır. İşletmekrin gerçekleştiği yatırımlarcia ciddi azalmalar 

göriilmiiş. ttiketimin daralması ile durgunluğu daha da şiddetlenclirmiştir. ı~n 

1.1.3.2. İkinci Petrol Şoku ve Dünya Ekonomisine Etkileri 

Birinci petrol şoku sonrası dlinya petrol ttiketimi yılda ortalama %2.7 oranında 

artmıştır. Ttiketimin biiyiik kısmı OECD tilkcleri tarafından (S"'o 65'i) gerçekleştirilıııekte. 
bunlar arasıncia 5'ler Grubu % 75'lik paya sahip olmuştur. Diğer petrol yataklarının 

işletilıııesineine (Aiaska. Kuzey Denizi. \lcksika)de geçilmiş. bunun sonucunda OPEC 

iilkelerinin petrol iiretinıindeki payı 1973"ten 1979'a kadar geçen dönemele% 56'dan% 

49'a cliişmiiştiir.ıs..ı 

Ekim 1978'de petrol sektörlinde çalışanların başlattıkları grev sonrası doğan panik 

fiyatların artmasında etkili olmuştur. Petrol şirketlerinin elindeki kiiçlik stoklar bunların 

petrole saidırmasına neden olımış ve fiyatlar yükselişe geçmiştir. Çoğu petrol liretici 
ülkelerin bu fiyat aıtışlarından yana olmaları varil fiyatının 1978'in sonunda 13 clolarclan 24 

dolara (bir yıl içinde), 1980'in sonuna gelindiğinde ise 32 dolara ulaşmasına neden 

ol ın uştur. 

Böylesine hızlı fiyat artışı petrol İthalatçı iilkelerin hepsinde petrol faturasının 

patlamasına yol açarken, petrol ihracatçı Ulkeler muazzam boyutlarda ek gelir elde 

etmişlerdir. (Tablo 28) 

183söNMEZ, a.g.c., s.227. 

ıs.:ıSÖNMEZ, a.g.c., s.232. 



Tablo .28: Dünyada Petrol Gelir-Harcama Dengesi (mil)·ar dolar) 
ı l)7S ılJ7Y ıYRO ılJSı ı9R2 llJS3 llJS-1 

\cı lıhalat<,:ılar 

OECD -32.0 - ı75.0 -2-IX.O -235.0 -192.0 -162.0 -ı 63.0 
<IOO'kr -5.0 --10.0 -65.0 -6S.O -62.0 -.:'i5 .O -52.0 

\l·tlhı:ıcat\."ııar 

OPE(' (a\ 35.0 201.0 28ı.o 25S.O ı Y7 .O ı58.0 ı67.0 

<IOiJ'kr (h\ 1.0 ı3.0 D.O 2X.O 28.0 28.0 29 .O 
1)()\!u Bloku (l'\ 1.0 1.0 9.0 17.0 ı 7.0 20.0 25.0 

(al l 'ııııııan dahil. Gab,,n '.: Eb ;ıJ,,r lıari~·· 
1bl \lcbika dalııl. 

ı.:l ('in Halk Cuııılıuri)<'li '.: 1\lr li)<:>i ,,Jıııa)aıı lilh·kr dahil. 

K<1ynak: 11\lF. \Vorld Econoınic Outlook, 1984, Tablo 12.20.23. 

OECD ülkelerinde 19SO'de 248 milyar dolara ulaşan petrol ithalatı bu ülkeleri 

toplanı GSYİl-I'Iarının S"c 3-% 4'iinii petrol fiyatlarındaki artışın finansmanına ayırmak 

zorunda bırakmıştır. Gelişmekte olan ülkelerde ise durum daha da vahinıcli: 1973-81 

döneminde 13.5 ın isli art<ln petrol harcamalarına ayrılan pay sanayileşmelerine ağır darbe 

indirmiştir. OPEC ülkelerinin gelirleri ise 1980'de petrol tiretiminin 9'o 13 oranınJa 

azalm<1sına karşın gelirdeki aı1ış 9'o 40 aı1arak 281 milyar dolara ulaşmıştır. 

S;-ıdece ABD'de değil. tümline yakın gelişmiş iilkelerde kısıtlayıcı politikaların 

uygulanması petrol fiy:nlarındaki artışla çakışınca dünya ekonomisinin biiyiimc hızı 

yavaş! adı. Çoğu ülke 1980-82 döneminde negatif biiyiime ik karşı karşıya kaldılar.(Tablo 

29 S'!er Gnıbuııuıı biiyliıııe lıızl;-ırı verilmiştir). 1979-83 döııeıııi büyiik rakanıları pozitif 

değerleri taşımalarına rağmen bu sadece durgunluk etkisinin tam olarak ortaya çıknwdığı 

1979 Ye toparlanmanın başladığı 1983 yılında sağlanan pozitif biiyiiıııe hızları sayesinde 

alımış. 1980-82 biiyiimc hızları ise negatif olmuştur: :\BD'de sırasıyla S:.0.5, %1.8 ve 

1;'{2.2: :\lmanya% 1, 7c0.1 Ye %2.2; 7'1er Grubu S"'c0.5.% 1.7 ve -7G0.9. Sadece Fransa 'da 

sol hiikiimctin iktidara gelerek geııişletici politikaları uygulanıaya devanı etmesi bıı dönem 

için daha yüksek biiyiimeyi sağlamış, anıa bütçe açıkları bıı iilkeye ele gecikme ile ele olsa 

kısıtlayıcı politikaları clayatnııştır. Bunun etkileri de eliğer gelişmiş iilke ekononıilerincle 

toparlaıııııaııın başladığı 1983-SS'de göriilnıiiş ve 7'1er Grubunda en diişiik biiyiiıne hızını 

yakalamıştır. 

Tablo 29: S'lcr Grubunda 1973-1993 Döneminde Sağlanan Büyüme Hızları 

(GSYİH'nın Ortalama Yıllık Artış Oranı, %) 
1973-79 1979 ı 979-83 ı983 1991 1993 2000 

ABD 2.6 ? -_,) 0.9 3.9 -0.7 3,0 5.2 
Fransa 3.1 3.2 0.9 0,7 0.8 -0.9 3,3 
Alnıanya 2,-1 -J..2 0.5 1.8 -1.5 -ı .3 3,0 
İngiltere ı ...ı 2.8 o .-ı 3.7 -2.2 1.9 3,0 
Japon\ ::ı 3.6 5.5 3.1 2.7 4.3 0.1 1,9 

Kaynak: SÖNMEZ, a.g.c., s.l65; 2000 verileri www.worldbank.org/countrydata. 



Ekonomileri n kiiçiilmesinin yanısıra sabit sermaye yatırımlarının aı1ış hızı yava~lanıış. 

kapasite kullanını oranında ise 'le ıı·e ,·aran gerilemeler yaşanını~tır. Bunlara paralel olarak 

işsizlik de artış göstermiş. kritik rakam olan 'le ıo·a ulaşmıştır Diinya ticaret hacmindeki 

yıllık artış hızı 1975-82 döneminde sırasıyla '7o 6.5. (tc 1. '7cı 0.5 ve -'le 1.5 olarak 

gerçekleşmiştir. Böylesine bir gelişme kNunıacılık eğilimlerini kamçılamış ,.e özellikle 

gelişmekte olan ülkelerin rekabet edebildiği demir-çelik. tekstil ve konfeksiyon. kimya 

iirtinieri gibi sektörler bundan en çok zarar görenler olmuştur. Enflasyon ise düşme 
eğilimi göstermiş ,.e tam anlamıyla stagflasyon olayından söz eelilmesi mümkün 
değildir.(Tablo 30) 

Tablo 30: s~ıcr Grubunda Enflasyon Oranları 
1979 J9-;9-R2 ı9g3 1 9R3-S9 2000 

.-\BD lU IOJ 3.2 3.6 3.-l 

han~:ı 3.7 -U~ 1.3 I .:'i 1.7 
Aıııı;-ın\ a -U 5.5 5.5 1.7 ı.9 

in~iıtcrl.! ı 0.8 ı 2.-1 9.6 5.0 2.9 
.f:l}"l<.'n' a ı 3 .-l 13.9 -J.(j 5.ı -O.(j 

Kaynak: L\1F. International Financial Statistics, 1990. Tablo 64; 2000 verileri 

www. worldbank.org/countryda ta. 

1.2. Dış Borç Krizi 

1.2.1. 1982 Yılına Kadar Gelişmektc Olan Ülkelerin Dış 
Borçlarındaki Gelişme 

1976'clan itibaren dünya ekonomisinde bir canlanma görülmesine rağmen bunun 

artan enflasyon ve işsizlik ortamında slirıııesi ve diinya piyasalarında kortımacılık 
eğilimlerinin ~iiclennıesi s;elismekte olan iilkelerin durumunda fazla bir r;ıhatlaıııa 

._ ..... > .... :s 

sağlayamanııştır. 1973-1982 kesitinde onalama yıl 1 ı k %24.5 gibi yii ksek bir oranda artan 

toplam dış borçları 1980'e gelindiğinde 572 milyar dolara yaklaşmış, \982 yılında 750 

milyara ve 1983 yılında 819 milyar dolara ulaşmıştır. 185 Toplam borcun GSlvlH'ya oranı 
1980'de% 27.8, 1982'de% 35.2 ve 1983'te% 40.5 olarak belirlenmiştir. İhracat 
gelirlerine oranı ise sırasıyla% 132, o/o 175 ve% 154'e ulaşnıışır. Borçlanma koşullarında 

da kötliyc gidiş göze çarpmaktadır. Kısa vadeli borçların toplam borç içindeki oranı % 

23'e yiikselıniş, özel kaynaklardan elde edilen borçların toplamdaki payı 1980'de% 

63.3'e, 1982'de o/o 64.9'a ve 1983'te% 66.1 'e ulaşmıştır. Faiz yükünii ağırlaştıraı1 
değişken faizle alınan borçların toplam borca oranı 1970'te: % 1.3 eliizeyinde iken 

1975'te o/o 20.\'e ve 1980'de o/o 31.9'a çıkmıştır. Borçlanma koşullarının ağırlaşmasıyla 

birlikte borç servisi de hızla aı1ınıştır. IMF'ye yapılan ödemeler de dikkate alıııdığında dış 

borç servisinin ihracata oranı 1980'de %21.4'e, 1982'de o/o 27.3'e tırınandığı 

ıS:iiMF, International Financial Statistics, 1983, s.-l. 
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endeksi IOO'de kalmış. metal dışı ın.ıdenler 104.8"e çıkmış. ilkelmaddeler endeksi ise 

108.3 ·e yükselmiştir. 

Sınai mamullerin fiyatlarına bakıldığında da gelişmekte olan ülke çıkışlı bıı ürünlerin 

fiyatları gelişmiş ülkeler kaynaklı ihracata tabi sınai mamullerin fiyatlarınlll gerisinde 

kalmışlardır. Şöyle ki. 1973-80 döneminde gelişmekte olan ülkelerin ihraç ettikleri söz 

konusu maımıllerin fiyatında ortalama olarak yılda o/cS. 1 artarken. gelişmiş ülkelerden 

ihraç edilen sınai nıaımılkrin fiyatlarındaki artış yıllık CJ'c 1 l 'dir. 1981 yılı için bu rakanılar 

sırasıyla:% 0.2 ve Ck-0.5 olarak gerçekleşirken. 1982'de ortaya çıkan fiyat diişlişlinde 

gelişmekte olan ülkelerin ihraç ettikleri sınai mamiillerde fiyat diişiişii gelişmiş iilkelerin 

ihraç ettikleri n kinden fazla olmuştur. -7c 1.-re karşılık -9c3 . .2. 190 

Dış ticarette ortaya çıkan bu gelişmeler diişiik gelirli gelişmekte olan iilkelerin dış 
ticaret hadleri nde 1980 yılında -o/o 1 .8. 198 1 ·de -%1 1 .8 ,.e 198.2 ·ele -7c0.9'1uk bir gerileme 

olurken orta gelirli gelişmekte olan iilkelerinkinde 1 980'de -%3. 1981 'de -o/c4.4 ve 

1 982'de% 0.6 oranında gerileıneye neden olmuştur. 191 Burada dikkat edilmesi gereken 
bir diğer nokta var. o da sözkonusu dönemde ithalatın gelişimi. Dış ticaretindeki aleyhe 
dönliş. kamusal kalkınına kredilerinin kısılmasının yanısıra ulaslararası piyasalarda faiz 

oranlarının yükselmesi \'e dış finansmanda başgösteren zorluklar ithalatın ilırac<tttan daha 
hızlı azalm<tsına yol nçnııştır. Bunun sayesinde dış ticaret <tçığı azalan çoğu gelişmekte olan 

Lilkeler borç servislerini yerine gctirıııcde çok az da olsa ralıaılnnıa yaşaıııışlardır. 

Özellikle 1960'1arııı sonuna doğnı sanayileşme siireciııde dışa açılan gelişmekte olan 
iilkelere yabancı yatırımların girişi siirekli nrtış göstermiştir. Belli dereceele bu bir şart 

olmasına rağmen yabancı doğrudan yatırımların yıllık r:ıııtabilitesinin 7c800'e ulaşması ve 

dışarıya yapılan traıısferlerin girişlerin çok iistiindc seyretıııesi bunlnrın yarareinn çok zarar 
getirdiği ve kaynak israfına yol açtığı açıkça ortaya çıkacaktır. Bu durum özellikle kısa 

vadeli politikalarla giiniinii giin eden Latin Amerika iilkeleri için geçerlidir. Sürekli ihracat 

potansiyeli artışı sağlanan \'e ekonomisi istikrarlı gelişen Giineydoğu Asya iilkelerinde ise 

finans sektörlinde kapalılık ve yatırıma sağlanan teşvikler elde edilen karların dışarıya 

aktarılmasından çok yine yatırımlara döniiştliriilnıesini sağlamıştır. 

Dış borç stokunun sUrekli artış göstererek büyümesi tekrar borçlaımıayı zorunlu 

kılan bir eliğer etken olarak ortaya çıkmaktadır. I. petrol şoku sonrası para ve maliye 

politikalarında kökiii değişiklik yapmayan gelişmiş ülkeler, 2. petrol şoku karşısında 

daraltıcı politikalar uygulamaya başlayınca uluslararası finans piyasalarında faiz or<ınları 

biiyük artış göstermiş, yani 1973 sonrasında gelişmekte olan ülkelerin faturaları daha çok 

artan petrol fiyatları yiiziinclen ağırlaşınışken 1 979'da buna bir de yüksek faiz eklenmiş 

190 .. 
SONMEZ, a.g.e., s.-188. 

191 world Bank, World Development Report, 1986, Tablo 2.7, s.28. 
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askıya aldığını açıklaması fitili ateşlemiştir. 1982 yılının sonunda ~1eksika'ya 33 iilke daha 

katılmıştır. Borç eı1elemelerinde patlama yaşanmıştır: 1975-SO döneminde yıllık oı1alanıa 4 

borç ertelemesi yapılırken 1981 'de ll. 1982'de 9, 1983'te 26, 1984'te 16 erteleme 

gerçekleştirilmiştir.~ liktariarında da doğal olarak aı1ışlar kaydedilmiş: sırasıyla 13.8: 5.8. 

2.4. 53.287 ve 16 milyar dolar. 

1.3. Dış Borç Krizinin Aşılması İçin Gerçekleştirilen Uygulamalar 

1970"1erin sonunda yine başgösteren durgunluk gelişmiş iilkelerin sıkı politikaların 

da uygulanması ile gelişmekte olan ülkelere katlanarak yansımıştır. Bir taraftan durgunluk 

nedeniyle borçlanma ihtiyacı artarken. diğer taraftan da uluslararası finans piyasalarındaki 

kaynakların maliyetinde artış toplam borç birikimi artış hızının yiikselınesine neden 
olmuştur. Özellikle bankaların durumu verdikleri borçların geri clöniişiine bağlı 

olduğundan 19-+ biiyiiyen geri dönmeme tehlikesi karşısında birleşmeleri n ve daha ihtiyatlı 
davranmasına yol açmıştır. Bu ise kendisini kredi musluklarının kısılınasıncla ve yeni kredi 

açmadan gözlerinin l~IFe çevirmelerinde kendini gösterdi. Borç birikiminin bir felakete 
yol açmasını önlemek için 1.\IF ağır borçlu iilkeleri gerekli önlemler alarak durumlarını 

diizeltmeye zorlanıaya başladı. Kreditörlerin bu dönemde örgiitlii olarak hareket etmeleri 

bu zorlamanın başarısını arttırmaktaydı.I\IF ile anlaşma yapınayan iilkelere ticari bankalar 
tarafından aı1ık çok az kredi ,·eriliyor veya hiç verilmiyordu. Krizin ilk yıllarınd<ı li\,1F'nin 

önerdiği tipik kısa vadeli istikrar programının unsurları şunlardır: 

De val iiasyoıı, 

Biitçe açığının azaltılması için kamu harcamalarının kısılması, kamu 
çalışanlarının işten çıkarılması. sosyal programl<1rın daraltılması; 

Sübvansiyonların ve fiyat kontrollerinin kaldırılm<1sı; 

İşgiicii piyasasının liberalizasyonu, ticret endekslenıııesine son verilnıesi. 195 

Borç servisini yerine getirenıeyen Ye liviF'nin yolunu tutan gelişmekte olan iilkelere 

bu krizin aşılması veya en nıııdan etkilerinin hafifletilıııesi için genellikle ABD 

önderliğinde veya Uluslararası Ödemeler Bankası Aracılığıyla köprli krediler-gerekli fon 

sağlanana kadar geçici finansınan ihtiyacını karşılayan kredi-sağlanıyordu. 1982-83 

kesitinde ağır borçlu Ulkelere toplam 12 milyar dolar değerinde sekiz köprli kredisi 

verilmiştir. Bunların bliyiik kısmı Latin Amerika iilkelerine giderken, Brezilya ve 

Meksika'ya açılan köprii kredilerin sırasıyla% 29'u ve% 26'sı ve diğer ülkelere verilen 

19-lscylıan ERDOGDU, ··oış Borç Krizine Farklı Yaklaşımlar-I", l'vlülkiyclilcr Birliği 

Dergisi, C. XVIII, S.l72, s.3-t Örneğin, 5 büyük Anıerikan Banbsıııın scrnıayclcriııin l;{M'ü sadece 

Meksika krcdilerine bağl<ınınıştı. 

I95ERDO(;DU, a.g.nı., s.35. 
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kredilerin tiimü L:ıuslararası Ödemeler Bankası tarafından sağlanmıştır. Geri kalan kısmı ise 

ABD Hazinesi ve ~!erkez Bankası. Suudi Arabistan ,.e ticari bankalar tarafından 

k ı I9Cl arşı anmıştır. 

1982 yılının sonları borç krizini atiatma çabalannda yeni bir aşamayı simgeliyor. 
ll\lF gelişmekte olan iilkelere yönelik kaynakların aniden kesilmesinin ilk olarak alacakları 
vuracağını hatırlatarak. bu iilkelerin dış krediye olan bağımlılıklarını azaltınaları için 

yumuşak bir geçiş döneminin gerekli olduğunu belirtmiştir. Borçlarının hiç 
dönmeınesindense en azından umutların daha sonraki yıllara taşınmasını daha cazip bulan 

bankalar da yeni finannıan araçlan geli~tirmeye ve borç erteleme anlaşmaları yapmaya 
ağırlık vermişlerdir. 

!980'1erin ortalarına gelindiğinde ise ll\lF artık borç yiikiiniin lıafifletilmesi için 

uzun vadeli yapısal değişikliklerin gerçekleştirilmesi için çaba harcanıaya yönelnıiştir. 
Yine kendisi ile anlaşmanın yapılması şartını getirirken alacaklıların da bu yönde hareket 
etmesi için, yani borç erteleme sUrelerinin uzatılınası ve yeni kredilerin daha uzun vadeli 
olması için baskı yaratmaya başlamıştır. 

Bu biraz da zorunlu bir adımdı. Başlangıçta uygulanan istikrar progranıları talebi 
daraltma, dışa açılma ,.e dış ticaret fazlası sağlayarak borçları öcleyebilir duruma gelmesini 
amaçlıyordu. Ancak konjonktiirel gelişmeler borçlu iilkelerin aleyhine gelişmeye devanı 
edince ihracat arttırılanıazkeıı ithalata bağımlılık siirmiiş ve kısa bir siire sonra yeni 

finansman ihtiyacı doğmuştur. 197 

1.3.1. Bakcr Planı 

ABD l'vlaliye Bakanı James BAKER'ın 1985 yılında ı:-v1F ve Diinya Bankası'nın 
oı1ak toplantısında sunduğu plan ll\lF programını uygulamada başarılı olan gelişmekte olan 
ülkelerin kısa vadeli krizi geçiştirme önlemlerinden uzun vadeli yapısal uyum 
programiarına geçişi öneriyorclu. Böylece talebi kısıtlayıcı politikalar arzı arttırıcı planlarla 
da destekfenerek uzun vadede borç yiikü hafıfletilebilecekti. Bu amaca ulaşmak için ise şu 

şanların yerine getirilmesi gerekiyordu. 

• Gelecek 3 yıllık dönemde ticari bankaların 20 milyar dolarlık ek finansımın 
sağlaması ve böylece 2 veya 3 yıldır kesilmiş olan "isteğe bağlı finansman"a 

döniiş yapılması. 198 

ı 96 .. 1c SONJ\ eZ, a.g.e., s.377. 

ı97suaı OKTAR, ''Bakcr Planı'ndan Brady Planı'na: Borç Krizine Yeni Alternatif", Banka Ye 

Ekonomik Yorumlar Dergisi, S.5, l\1ayıs 1989, s.38. 
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• DUnya Banka~ı Ye bağlı kuruluşların liç yıl boyunca 9 milyar dolarlık ödiinç 

.sağlaması. 

SI 

• IMFdeki Trust Fund hesabına gelecek liç yılda geri ödenecek 2.7 milyar dolar 

en yoksul borçlu ülkelere aktarılacaktır. 

Bu koşullara karşılık borçlu iilkeler de daha sıkı politikalar uygulayarak. bunu 
reddedenler ise kredi alamayacak ve alacaklı ülkelerin desteğinden yoksun bırakılacaktı. 

.-\yrıntılı incelendiğinde Baker Planının belirlediği amaçlara ulaşmasının zor olduğu 

görülebilir. İlk olarak borç krizinin maliyetini tamamen borçlu iilkelere yiiklemesine 

rağmen 1 trilyon dolara ulaşan borç miktarının eritilmesinde yardımcı olacak kaynak 
miktarı oldukça yetersiz kalmıştır. Ticari bankaların ek kaynak aktarımma sıcak bakmaması 

ve borçlu ülkelerin de önerilere karşı çıkmaları Planın uygulanınasını engellemiştir. 199 

Ancak ortaya atılan Yapısal Uyum Programları (YUP) uygulama alanını buldu. l:'v1F'nin 

kurduğu Yapısal Uyum Kolaylığı. Arttırılınış Yapısal Uyum Kolaylığı ve Gen i şlet i Imiş Fon 
Kolaylığı borçlu iilkelerin uyguladıkları programların ne kadar sıkı olmasına bağlı olarak 
kotalarının% 70'inden S: 350"sine kadar 1:\IF'ye borçlanmalarını öngörmektedir. Yapısal 

Uyum Programını uygulama isteği borçlu iilkelerin sadece 1\IF ve Oiinya Bankasından 

değil. özel ticari bankalardan mali kaynakların gelip gelmeyeceği ni de belirliyordu. Özel 
ticari alacaklılar için oluşturulan Londra Kliibii ile ikili cle\·let alacakları içiıı oluşturulan 

Paris Kliibii borçların ertelenmesi. yenilenmesi veya yenisinin açılması için ilk olarak 
ülkelerin IJ'dF glidlinılinde yapısal reformlara girişip girişmediğine bakılmaktayclı. 

Bu dönemde uygulanan YUP' ta neo ortodoks cliişlince damgasını vurmuştur ve 

progmmlar genellikle şu unsurları içermiştir: 

Ticaretin serbestleştirilmesi \·e yerli sanayinin daha rekabetçi hale gelmesi için 

koruma duvarlarının kaldırılması. Bunun sayesinele devletin fiyatları belirleme 

olanağı da sıııırlandırılmış oluyor. 

Bankacılık sisteminin serbestleştirilmesi ve ıvıerkez Bankasının faizler 

iizerindeki kontroliine son verilerek pozitif reel faiz uygulaması. 

Özel 1 eşti rıııe200 

Kısa vadede reel ücretierin düşiiriilıııesi, orta ve uzun vadede ise artışın diişiik 

tutulması. Bu bir taraftan talebi kısarken, işletme düzeyinde mali rantabiliteyi 

yiikseltıııekte, istihdam amırıcı yatırımları aı1tırmaktadır. 

Devaiiiasyon (daha doğrusu sürekli clevaliiasyon) yapılması, yani başlangıçta 

clevaliiasyonun gerçekleştirilmesi ve daha sonra da reel kunın konııııııası.201 
-----------------

1990KTAR, a.g.ın., s . .38. 

200ERDOGDU, a.g.m., s . .36. 
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Yapısal uyum programlarının uygulanması daha çok borçları geri ödeyebilnıe 
kapasitesinin arttırıtmasına yönelikken sosyalmaliyetleri tamamen gözardı etmektedir. Ve 

bu sosyal maliyetierin çoğu zaman sağlanan faydalardan daha ağır basması bunu 
uygulayan ülkelere önemli bir yarar sağlamamaktadır. Bu sadece bağımsız araştırmacılar. 

sendika \'e örgütler değil. UNICEF. U:\DP. ILO gibi Birleşmiş Milletler kuruluşları 

tarafından da belirtilınektedir.202 Ayrıca 1\!Fnin bir iç değerlendirme dakiimanınında 

ı 983-SS döneminde ı\tFnin amaçlarının hiçbirinin gerçekleşınediği belirtilmiştir.203 

1.3.2. Özel Dış Borcun Kanıulaştırılması 

Borcun özel kesimden kamu kesimine kaydınlması yöntemi de bir krizden korunma 

tekniği olarak uygulama alanı bulmuştur. Borç krizinin patlak verdiği 1982 yılında 
gelişmekte olan ülkelerin borçlarının 9c 58'i ticari bankalara olan borçlardan oluşurken. 

ı 982-90 döneminde bu borçların % 6 ı oranında artmasına rağmen ticari bankalara olan 
borç oranı toplanı borcun 9C -+2'sine dlişmiiştiir. 

Bu uygulamanın çeşitli yolları vardır: 

1. Biiyük ticari bankaların hepsi geri ödeme giiçlliğii çeken ülkelere verdikleri 

borçların geri dönnıeınesi ihtimaline karşı ihtiyat ayırtnıaktadırlar ve bunu zarar gibi 
göstererek vergi indirimi alabilmekteclirler. Fakat bu dunımda borçlu iilkelcrin borçlarında 
bir azalma olmamakta. sadece bankalar yarar sağlamaktadırlar. 

2. En çok kullanılan bir eliğer yol ise borçlu iilkenin özel alacaklılara olan 

borçlarını ıılııslararası mali kuruluşlardan borç sağlayarak ödemesidir.204 

1.3.3. Brady Planı 

Baker Planı'nın başarısız kalması kriz çözümünde yeni arayışları gündeme 

getirmiştir. Bu arayış sonuçlarının en önemlisi Bracly Planı olmuştur. !989'cla ABD 

Maliye Bakanı Nicolas Brady tarafından hazırlanan Plan başlangıçta bir umut ışığı olarak 

görUinıiişken, uygulamaya geçince ne borçlu, ne alacaklı tarafların taviz vermemeleri 

uygulanıada başarısının sınırlı kalmasına yol açmıştır. 

Planda bir taraftan borçların silinmesi önerilirken, diğer taraftan da nonıinal değeri 

202ERDOGDU, a.g.m., s.37. 

20_-ı,"IMF Gliney İçin Neden Bir Tehlikcdir?", l\liilkiyclilcr Birliği Dergisi, C.XVIII, S.l57, 

Temmuz 1993, s.-45. 

20-IERDOÜDU, a.g.ın., s.38. 



yüksek. ama güvenli olın:ıyan alacakların daha düşük değerde ama güvenli borca 

döniiştiirlilınesi öngörlilıniiştiir. Bu değişim için 3 yol önerilmiştir. Birincisi. borçların 

diişük değerli tahvillerle değiştirilmesi: ikincisi. borçların itibari değeri eşit. ancak düşük 

faizi i devlet tahvilleri) le değiştirilmesi w iiçiinciisii ele borçların borçlu ülkeye ait kamu 

niteliğindeki işletmelerin hisse senetleriyle değiştirilmesidir.205 

Ticari bankaların öneride bulunmak isteınemeleri. ınlizakerelerin zorluğu ve zaman 

alıcı oluşu ve kaynakların sınırlılığı bu planın da krize çöztim getirebilecek nitelikte olmasını 

engelleıniştir. Bu Planı uygulamaya sobn Filipinler, Venezuela ve Kosta-Rika ise BJ\1 

Raporlarına göre yiikümlliliiklerinde bir azalma sağlayamamışlardır.206 

1.3A. Dış Bor~·Jarın Azaltılmasına Piyasa Yaklaşımı 

1.3.-U. Borç-Özsermaye Değişimi 

En çok rağbet gören borç azaltma tekniklerinelen biri olan borç-özsermaye değişimi 
borcun borçlu tilkedeki ıııal ,·arlıkları ile değiştirilmesini öngörmektedir. İkinci! piyasada 

alacaklı olan banka borcu iskontolu değer üzerinden (iskonto oranı 9o 1 O ile% 50 arasında 

değişebilınektedir207) peşin olarak satmaktadır. Satın alan kuruluş-çoğunlukla çokuluslu 
şirket- bu borcu borçlu iilkenin para birimi karşılığında borçlu ülkenin J\;Jerkez Bankasına 

satınakıa, elele eden fonları ise yerel bir kamu kuruluşunun hisselerinin alıınında veya bu 

ülkede f;-ıaliyet gösteren yan kuruluşunun sermayesini arıtırıııacla kullanmaktadır.208 

Bu yolla gerçekleştirilen borç-lıisse senedi değişiminin hacmi 1983 yılında 1,5 

milyar dolardan 1988'in sonunda 21 milyara, 1991 yılının sonu itibariyle ise 60 milyar 

dolara çıkmıştır. Bu miktarın% SO'ine yakın kısmı Brezilya, ivleksika, Bolivya, Şili ve 

Venezuela'nın payiarına cllişıııektedir.209 

Bahseelilen yöntenıle borçların azaltılması aynı zamanda ülkeye yabancı yatırımların 

girişi ile birlikte işletnıecilik bilgisi ve know-how aktarımı gerçekleşmekte; yapılan 

yatırımlar ihracata yönelik ise dış ticaretre iyileşme sağlamakta; dışarıya kaçan yerli 

20.'iOKTAR, a.g.ııı., s.-lO 

206ERDOGDU, ::ı.g.ın., s.39. 

207ERDOÜDU, a.g.m., sJ9; M.BLACK\VELL n: S.NOURA lk 20 ilc% 90 arasınt.!a iskonto 

yapılt.!ığıııı it.!t.!ia ctmcktct.!irlcr. SÖNMEZ, a.g.e., s.3 17. 
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Özsermaye Değişimi'', Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, S.J, Ocak 1992, s.51. 
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sermayenin geri döniişiinii teşvik etmeJ.,tedir. Bunlarla birlikte, borç-özsermaye değişimi 

biiyük miktarlara ulaştığında enflasyonİst baskı meydana gelmektedir. Gelişmekte olan 

ülkelerin çoğunda sermaye piyasasının gelişmemiş olması enjekte edilen bu para miktarının 

sterilizasyonunu da hemen hemen imkansız kılmaktadır. :'\itekiın Meksika eııflasyonist 

baskıların arttığını gerekçe göstererek 1989 yılında borç-özsermaye değişimini 

durdurmuştur.210 Sterilizasyonun gerçekleştirilebildiği takdirde ise dış borç azalırken iç 

borç hacmi şişınekte ve bu bütçeye yiik getirmektedir. Borç-özsermaye değişıninin 

doğurduğu bir diğer olumsuz etki de yabancı yatırımcıların kuruluşları diişiik fıyattan satın 

alınaları ve ekonomi üzerindeki nüfuzlarını arttırınalarıdır. Bunun öııiine geçebilmek için 

çoğu ülkede yabancı yatırımcıların yerli kuruluşlardaki payı belli bir oranla 
sınırlandırılmıştır. Son olarak da, özserıııayenin alacaklılara deni normal yoldan yapılan bir 

DYY'a göre borcun satın alıınında yapılan iskonto kadar diişiik döviz girişi 

sağlamaktadır.2 1 1 

1.3.4.2. TahYil İhracı 

Gelişmekte olan iilkelerin uluslararası piyasalardan tahvil ihraç ederek kaynak elde 

etmesi 80'li yıllar boyuncı. senıbolik cliizeyde kalmış olmasına rağmen dönemin sonunda 
giderek artmıştır. Bu ülke grubunun ihraç ettiği toplam tahvil tutarı ı989'da 3,8 milyar 
dolar iken 1990'da 5.2, 1991 'ele ı o. ı992'de ı6.8 ve ı993'te 49,5 milyar dolara 
ulaşmıştır. Bu ise toplanı tahvil ihracıııda paylarının ı989"daki% ı Steıı ı993'te 'le ı 0,4'e 
çıkması demektir. ı993"te uluslararası sermaye piyasalarından sağlanan finansmanda tahvil 

ilıracıııdan sağlanan fonların payı% 54'tiir. 

Tahvil getirisinin yüksek oluşu finansman sağlamayı kolaylaştırırken, doğnıclan 

öcliinçlerin tersine, tahvillerden doğan ödemenin dış borç bitiminelen etkilennıenıesi önemli 

bir avantaj teşkil etmektedir. Bu yolun tercih edilmesinin bir diğer nedeni ise tahvil 

kuptirlerinin diişiik tutularak yalnızca bankalardan değil. sigorta şirketlerinelen, yatırım 

fonları ndan, hatta bireylerden de fon sağlanabil nıesiel ir.2 12 

1.3.4.3. Borç-Kalkınma Takası 

Borç-kalkınma takası yoluyla borçların tahsil edilmesi önemli miktarlara 

ulaşnıanıakla birlikte bazı iilkelercle uygulama alanı bulmuştur. Genellikle borcun iskontolu 

değerinden satın alınarak veya doğrudan borçlu iilkenin kalkınmasında yardımcı olacak 

210su~L OKTAR, "Gelişmekte Ol~n Ülb::lerc Sermaye Akışı \'c Dış Borçların Meııkulleşnıesi", 

Banka YC Ekonomik Yorumlar Dergisi, s.ı 2, Aralık ı 983, s.26. 

21 1oKTAR, ·'Al.. Gelişmiş Ülkelerin .. ."', s.53-5..J.. 
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kuruluşlara veya belli projelere tah~isi ~eklinde olmaktadır. Örneğin. İngiliz i\lidland 

Bankası 1989 yılında Sudan'dan olan SOO bin dolar alacağını UJ\ICEF'e arınağan etmiş. 

Ul'\ICEF de bu parayı hiikiimeıle işbirliği halinde bir içme suyu projesi için kullanmıştır. 
Bir diğer dikkate değer örnek ise Harward L'niversitesi'nin Ehator'un iskonto edilmiş bir 

borcuını satın alnıası ve bunu Ekvator'daki bir eğitim kuruluşuna bağışlanıasıdır. 1993 yılı 

sonu itibariyle borç-kalkınma takası işlenılerinin toplaını 600 milyon dolar kadardır.213 

1.3AA. Borç-Çcuc Takası 

Borç-çevre takasında borçların belli bir miktar azaltılması karşılığında hiikiimet bir 

ekolojik bölgenin korumasını iistleıımektedir. Çevre kuruluşları borcu ikincil piyasada 
iskontolu fiyat Uzerinden satın alır veya bu borç kendisine alacaklı tarafından bağışlanır. Bu 

çevre örgiitU alacaklı hakkını yerel çe\Teci bir kuruluşa devretınektedir. Borç borçlu 

ülkenin\ lerkez Bankası tarafından satın alınır veya devlet tahvilleriyle değiştirilir. Elde 
eelilen bu fon çoğunlukla çevreci örgUtün istediği amaca yönelik olarak 

k ullaıı ıl mak ta d ı r.21 -l 

1991 yılının sonu itibariyle bu yönteme tabi olan borçların miktarı 109 milyon 

dolardır ve Hollanda ve İsviçre hiikiimetlerinin giriştiği 500 milyon dolarlık takas 
göriişnıeleri siirdiiriilmekteclir. Gerçekleştirilen takasların çoğu Bolivya ve Ekvator 

lıiikiiıııeıleriyle yapılmı~tır.215 

1.3A.5. Borctın Silinmesi 

Borç silme yoluyla borcun azaltılması alacaklı tarafı gelir kaybına uğrattığından 

gerçekleştirilmesi pek kolay olmayan bir olaydır. Bu ylizden özel alauıklılardan çok borç 

silmesine gidenler hiikiiıneıler ve uluslararası resmi mali kuruluşlardır. Amacı ıse 

ekonomik değil, daha çok politiktir. Bu yiizden uygulama alanı çok sınırlı kalmıştır. 

1991 yılında Polanya'nın dış borçlarının 30 milyar dolarlık kısmı silinmiştir. 

Gelişmiş ülkelerin böylesine cömert davranmalarının nedeni bu ülkenin 1980'1erde 

Sosyalist Bloktın gevşetilnıesinde ve dağılmasında oynadığı roldiir. 

Körfez krizi sırasında i'v1ısırın gösterdiği özveri de -Mısır kriz sırasında ABD ve 

müttefiklerine 20 bin asker vermiştir- ödiillenclirilmiştir. Bunun karşılığında da ABD 

21 ~ - oc·· u o · ERD ıD , a.g.ın., s.-1 . 
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alacaklı olduğu 7 milyarı. pe~inden de SuuJi Arabistan ve diğer alacaklılar ı..ı milyar dolar 

borcu mı sil ınişlerdir. 

Sözkonusu iki örnekte silinen borç miktarı (51 milyar dolar) toplam silinen borçların 

% 50"sini oluşturmaktadır. ~!ısır ve Polonya dışında bu şekilde Brezilya ve Aıjantin de bu 

borç azaltına tekniğinden y:ırarlanabilnıi~lerdir. 1992 yılına dek silinen borç miktarı 103 

milyar dolar (toplam J.-+3-+ milyar dolarlık borcun % 6.9"u) Uygulanıanın sınırlı 

tutulmasının nedeni olarak borçların azaltılmasında öneride bulunan ve bulunmayan 

ülkeler arasında eşitsizliği önleme isteği gösterilmektedir. Ancak bu yöntem daha çok 

siyasi amaçlara ulaşınada Ye propaganda y:ıpnıa aracılığıyla kullanıldığı açıktır.216 

1.3.4.6. Borç Krizinin Çözümünde Paris Ye Londra 

Klüplerinin Rolü 

Borç miktarını azaltmak için herhangi bir faaliyette bulunmamalarına rağmen bu iki 
kliibiin borçların erteleııınesinde oynadığı rol biiyiiktiir. Kilipierin iiyelikkri belirsiz. 
çalışına yöntenıleri kurallarla belirlenmemiştir. Borçlu iilkenin ve alacaklı tarafın 

oluşturduğu çal ışma gruplarıdır. Paris kliibii hiikiiınetlerarası krediler ve devlet garantisi 
taşıyan özel kredilerin yapılanclırılnıasını iistlenirken, Londra Kliibii aynı faaliyeti hiikiinıct 

garantisi olmayan borçlar için siirdiirnıektedir. 

Paris kliibii borcunu yerine getireıııeyen tarafın isteği iizcrine toplanmaktaclır. 

Toplantının gerçekle~ebilınesinin bir diğer şartı cia iilkeııin LVlF ile y:1pısal uyum 

programını uygulayacağıııa ilişkin anlaşmanın yapılmış olması veya bu konuda geçici 

aniaşınanın yapılmış olmasıdır. Toplantılarda ikili müzakereler sonucunda borç 
eı1elenmesinin koşulları belirlenir. Bu koşullarda değişen sadece faiz ve siirc olmaktadır. 

1987 yılından itibaren Paris Kliibi.i en yoksul iilkelere ayrıcalık tanımıştır. Bu 

iilkelerin borçları için öngöriilen ödemesiz siire daha uzun ve faiz oranları daha diişiiktiir. 

En yoksul borçlu ülkelerin borçlarının ertelenmesi Toronto Koşulları ve Genişletilmiş 

Toroııto Koşulları çerçevesinde gerçekleştirilınektedir.2 17 

1.4. Son On Yılda Dış Borçların Gelişimi 

1990'1ı yıllarda dış borç miktarının aı1nıaya devanı etmesiyle birlikte artık glindenıi 

oluşturmadığı bir gerçektir. Bir taraftan 1980'1erin sonunda canlanan ve nitelik değiştiren 

fon akımları, diğer taraftan da borçlu iilkelerin uyguladıkları politikalar borç servisini fazla 

zorlanmadan yerine getirmelerini sağlamaktadır. 

2 ı 6 .. -SONMEZ, a.g.c., s.-U2. 

217 EI<.DOÜDU. a.g.ııı., s.-10. 
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1982 yılmda gelişmekte olan ülkelere yönelik net kaynak akışı 175.6 milyar dolar 

iken krizin cereyan ettiği SO'Ii yılların ortasında biiyiik diişliş göstermiş. on yılın sonuna 

doğru yine artış göstererek 1990'da 128.9 milyar dolara1 1S. 1992'de ise 176 milyar dolara 

çıkmıştır.119 Kriz yıllarında durnıa noktasına gelen ticari banka fonlarının toplam net 
kaynak akışı içerisindeki payı 198Tdeki reS'den 1991'de 7c 17.4'e ve 1992 yılında% 

23 . ''k ı .. .,.,0 e yu ·se mıştır.--

Gelişmekte olan ülkelere yönelik kaynak akışının önemli ölçiide azalmış olmasına 
rağmen 1984-93 döneminde 7c 29.4 'e çıkarak 1971-83 döneminin % 19.2'sine göre yine 

de artış göstermiştir. Dii~iik biiyiime hızına sahip iilkelerde ise durum daha cia ciddi: 1971-
83 döneminin ortalaması C:c .26.9 iken 1 9S-+-93'de% 51.2'ye ulaşmıştır. 

Özel net sermaye akışında nitelik değişikliği de göze çarpmaktadır. En önemli 

gelişme ise portföy yatırımlarında göriilen patlamadır. Bu yatırım tiiriiniin payı 1978-8 ı 

yılları arasında% O. ı iken ı990-93 döneminele% 20.ı 'e yükselmiştir. Gelişmekte olan 

iilkelerin finans piyasalarını serbestleştirmeleri ve sermaye piyasalarının hızlı gelişınesi bıı 
patlamada en önemli rolü oynamıştır. Bıı bir taraftan borç servisini yerine getirecek 
kaynakların elde edilmesini kolaylaştırırken diğer taraftan da uluslararası ekonominin 

istikrarsız nitelik kazanmasına yol açmaktadır. Artış hızı daha yavaş olmakla birlikte 
doğrudan yabancı yatırımlar da aı1ış gösterdi: ı 978-8 ı döneminde topla ın net sermaye akışı 

içindeki payı% IS'den 1990-93 dönemine gelindiğinde% 47,6'ya yiikselıııiştir.221 Bıı 
artışı nıiimkiin kılan ise gelişmekte olan ekonomilerin 1.\IF giidlimiindeki uyguladıkları 

yapısal reform programları çerçevesinde gerçekleştirdikleri özelleştirnıedir. 

Tablo 33: Yıllık Ortalama Sermaye Girişlerinin Bölgesel Dağılıını 

(l\-lilyar Dolar) 
ı 978-8 ı 1990-93 2000 

Do0u As\a \C Pasifik 7.9 37.8 92.9 
Lııin Amerika 28.9 .7(1993) 102.5 
A' nıpa re Orta As\a 7.3 16.6 5..J..9 
Oı1auo!!u rc K.Afrik::ı ..J..l 0.8 9 . ..J. 
G.Sahra ..J..7 u 1.9 

Kaynak: SÖNMEZ, a.g.e., s.448; 2000 verileri www.worldbank.org/worlddata. 

Sermaye akımı açısındanbuiilkeler nrasıııda mevcut olan eşitsizlik azalmanıış, hatta 

? ı 8 .. . 
- 'SONMEZ, a.g.e., s.-1-!6. 

2 ı 9suaı OKTAR, ··uluslararası Borç Krizi Aşılabilc..li mi?", Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. 

Dergisi, C.X. S.l-2, 199..J.. s.l 15. 

2200KTAR, "Uluslararası ... ", s.l 16. 

22! SÖN 1\1 EZ, :ı.g.e., s .-149. 



artmı~tır (Tablo 33). Dinamik ekonomilere sahip Doğu ..\sya-Pasifik bölgesi yabancı 
yatırımcılar için en cazip bölge konumundadır. Kriz sırasında Latin Amerika'ya yönelik 
sermaye akımları 19SO'lerin sonunda patlama göstererek Pasifik bölgesine yönelen 
miktara yakın sermayeyi ~·ekmiştir. Oı1a Doğu \'e K.Afrika ile Salıra Altı Afrika ülkelerine 
giren sermaye miktarı ise mutlak olarak azalmı~tır. Bu bölgelerdeki ülkelerin ihracata konu 
olan nıal çeşidinin sınırldığı ,.e bu ınalların fiyatlarında sürekli düşüş sermaye girişinde ve 
dış borç tutarında bir artış yaratınanıakla birlikte mevcut borçların bile geri ödemesini 
olanaksız kılmaktadır. Afrika ülkelerinin ticaret hadleri ele alındığında, ı 99ı 'de bir önceki 

yıla göre <k 9,2. ı 992'de C} -+.ı ve ı 99Yte C:h 5.5 oranında gerileme kaydetti ği ortaya 

çı kmaktad ır.222 

Tablo 3-l: Toplam Dış Borçların Bölgesel Dağılıını (Milyar Dolar) 
ı990 ı997 2000 

Doi:!u As\a n: Pasifik 286.06ı 65-L:'i:'i ı 660.9 

A nu pa' 1! Orta As\a nı.ms 390.579 -!83 .3 
ı.;ıtin Aıııcrika-KaraYipkr -!75.366 703.669 809.ı 

Ortadlıi.:u \1! K.Afrika ı82.399 ı52.578 203.6 
(i.As\a ı29.899 ı :'i-!.9-!6 ı6-l.5 

Sahra Altı. Afrika ın .-!28 2ı9 .-l-l :'i 206.ı 

GL'Ii~nıis C:ıkckr 60ı 1.03-l -

Kaynak: World Bank, .. Entering ıhe 21 ı h Century". World Development 
Report, 1999/2000; 2000 ve ri le ri "·w w. worldbaıık.org/worlddata. 

1998'c girerken dış borç stoku en yiiksek olan iilke grubu orta gelirlilerdir. Bu 
iilkelerin dış borç toplamı son 8 yılda o/c 65'1ik artışla 1 trilyon 645 milyar dolara ulaşmış 
bulunuyor. En diişiik gelirli iilkelerin borçları ise 670 milyar dolardır. 

Toplam dış borç miktarı en yiiksek olan iilke ise Brezilya-194 milyar dolardır. Onu 

l\1eksika, Çin, G.Kore, Endonezya ve Rusya izlenıektedir.223 Ve her ne kadar bu ülkeler 
en hızlı biiyiiyen iilkeler konumunda olsalar da (Rusya hariç), herhangi bir dış şoka karşı 

dayanıksızlıkları son yılların krizleriyle kanıtlanmış bulunmaktadır. 

2. A. VRUPA PARA SİSTEMİ KRİZİ (1992-1993) 

2.1. Avrupa Para Sisteminin Ortaya Çıkışı ve Çalışına Şekli 

Artık son aşamasına girilen Avrupa Para Birliği (APB) yeni bir kavram değildir. 
Tarihte çeşitli dönemlerde para birlikleri kurulmuştur. Bunlardan bazıları başarılı olurken 
(Almanya ( 1875), CFA Frank Alanı ( 1958), Belçika-Liiksenıburg (ı 921 )), diğer bazı 

' 22oK·ı·Aı~ ··uı 1 '1" ı 17 - ,, us ararası. ... , s. . 

223Thc World Bank, a.g.e .. 



uygulamalar başarısızlıkla sonuçlanmıştır ~Latin Para Birliği ( 1867-1929). İskandinav Para 

Birliği (1870-192-l) Ye Doğu Afrika Para Alanı (1922-1977)).22-l Fakat APB hem 

uygulamanın genişliği. hem dahil olduğu ülkelerin diinya ekonomisindeki önemi hem de 

AB'nin di.inya ekonomisindeki 3 kutuptan biri olması \'e liderliğe oynaınası bu girişimi 

tarihte olup bitenlerden ayıran özelliklerdir. 

2.1.1. Roma Antiaşmasından 1979'a Kadar AET'da Para Birliğine 
Yönelik Çalışmalar 

.-\ET'nu kuran Roma Antiaşması'nda para birliğine ilişkin herhangi bir açık hükmün 

yer alnıanıası ile birlikte kısıtsız bir koıl\·ertibilite. serbest sermaye dolaşımı ve ekonomik 
politikaların uyunılaştırılınasıyla ilgili hükümler bulunmaktadır. 

196o·ıardan başlayarak Avrupa Konseyi ve Komisyonu tarafından parasal 
konularda bazı kararlar alınmıştır. Üye ülkeler i\ lerkez Bankaları Guvernörler Komitesi'nin 

kunılınası. döviz kurlarında değişiklik yapılmadan önce ülkelerin birbirlerine danışıııası. 
para politikalarının koordinasyonunu sağlamak amacıyla 1958 yıl mda kunılan Para 
Komitesinin yetkilerinin genişletilmesi ,.e önemli uluslararası parasal sonıniarda bu 

komiteye bir ön danışma zorunluluğu getirilmesi. bu kararlardan bazılarıdır. Ancak bir 

taraftan halihazırda çalışagelen Bretton \\'oocls sisteminin bulunması. Güımük Birliği ve 
Ortak Tarını Politikası (OTP) üzerinde yoğunlaşnıa yiiziinden 1968 yılına kadar parasal 

bütiinleşme yönünde hiçbir ilave gelişme kaydedilmediği gibi. bu konudaki komisyon ve 

konsey tavsiyeleri ele iiye iilkelerce dikkate zılıııııızımıştır.225 

1960'1arın sonunda diinya ekonomisinde meydana çıkan durum AET iiyesi [ilkeleri n 

para birliği konusunda daha kararlı olmalarına yol açmıştır. Bretton Woods sisteminde son 
yıllarda göriilen istikrarsızlık, Giiımük Birliğinin önceelen planlanan 31 Aralık 1969 

tarihinelen 1,5 yıl önce gerçekleşti ri! miş olması, biiyiik ölçiicle tamamlanmış olan OTP'nııı 

liye iilkelerin paraları arasında sabit kur ilişkilerini giderek zorunlu hale getirmesi 22 (j 

parasal birlik konusunun daha ciddi işleımıesini gerektirıniştir. Bunların dışında başlarında 

Fransa'nın bulunduğu bazı ülkelerin doların uluslararası para sistemindeki egemenliğini 

sona erdirme isteği ve Topluluk içinde daha yakm bir dayanışınanın oluşturulması arzusu 

224 Dcfnc ATA-H.Erkan SiLAHŞÖR. Parasal Birlik, Avrupa Para Birliği ve Türkiye, 

Hazine ~1üstcşarlığı Ekonomik Araştırınalm Genel !\1üdürlüğü, Ankara, 1999, s.9. 

225"Anupa Para Sistemi \·c Son Gcli~nH:lcr'', Diinya Ekonomileri Biiltcni, Dış Ticarcı 

Mi.istcşarlığı Ekonomik Araştırınalar \·c Dcğcrlcndirıne Müdürlüğü, Temmuz 1996, S.6, s.3-ı. 

2260TP'na göre herbir tarım iirünii topluluk üyelerinin herbirinde aynı fiyatıan satılması 

zorunluluğu bu politikanın sürdüri.ilcbilmesi için sabit kur sistemini oldukça önemli kılmıştır. "Avrupa 

Para Sistemi ve ... ". s.-ı-ı. 
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da etkili olnıu~tur.227 Bu gelişıneler üzerine 1969 yılında Lahey"de gerçekleştirilen Devlet 

ve Hükümet Başkanları ZirYesi"nin gündemine Ekonomik ve Parasal Birlik (EPB) 

meselesi de alınmış ,.e bu yönde çalışmaların gerçekleştirilmesi i<;in P.\Verner 

başkanlığında bir komisyon kurulımışıur. Bu komisyonun çalışınası sonucunda ortaya 

Werner Planı olarak anılan w 10 yıl içinde APB'ııe iiç aşamalı bir süreçte gidilnıesini. son 
aşamada ulusal devletlerin mali ve parasal yetkilerinin bu amaçla kurulacak olan birlik 

organlarına aktarılmasını öngören bir plan ortaya atılmış ve \laı1 197l"de kabul edilmiştir. 

Plan aşağıdaki hususları içerınekteydi:22S 

a. l\1allarııı. ki~ilerin. hizmetlerin ,.e serıııayenin serbest dolaşınıı, 

b. Tiim AET liye de' Jetlerinde geçerli olacak tek bir para birimine mevcut para 

birinıleri arasındaki çapraz kurların geriye döniilemeyecek biçimde 

sabitleşti ri !erek ulusal paraların tam konveı1ibilitesini sağlayarak geçilmesi, 
c. AB 1\lerkez Bankası ve Ortak Rezerv Fonu kurularak para ve kredi politikası 

alanmdaki çeşitli ulusal yetkikrin bu kuruluşa devredilmesi, 

d. Üye devletlerin biiıçe politikalarını belirlemede Topluluğun dolaysız olarak 
etkide bulunması. 

e. AET'da elengeli ve uyumlu bir gelişme için ortak bir bölgesel politikanın 

uygulanınası. 

Bu aşamalar 10 yıl is-inde geçilecek ve 1980 yılına kadar para birliğine ulaşılacaktı. 

Birinci aşamada öngöriilen topluluk iiyelcrinin para birimleri diğerlerine karşı en fazla% 
±2.25 oranında bir dalgalanma maıjı ile sınırlandırma ve dolara karşı da% ±4.5'1ik maıjda 

dalgalanma (Tiineldeki yılan uygulaması) uygulanmaya başlamış ve belli bir siire ele 
çalışmıştır. Fakat uluslararası sistemde dolara olan güvenin kaybı bu uygulmayı da 

etkilemiş, doların list iiste gelen devaliiasyoııları iiye lilkelerin paralarını dolara karşı 

dalgalanmaya bırakmalarına neden olmuştur. Yine de kendi paralarının birbirlerine 

bağımlılıkları siirdiirlilmliş, ancak daha sonra da İngiltere, İtalya, İsveç, Norveç, Fransa ve 

İrlanda'nın da sistemi terkettiklerini açıklanıalarıyla birlikte sisteme sadık kalan sadece 

Almanya, Belçika, Danimarka, Hollanda ve Uiksemburg olmuştur. Ama bunlar arasında 

bile artık sık sık kur ayarlamaianna gidiliyordu. Sonuçta 1978'cle sistem fiilen yıkıldı ve 

1 980'de para birliğine ulaşma hedefinden vazgeçildi _229 

227 Nilgi.in ARISAN. 40 Soruda Ekonomik ve Parasal Birlik, ikıismli Kalkınına Vakfı 

Yayınları, No: 1-W, İstanbul, 1997, s.7. 

228ARISAN, ::ı.g.c., s.8. 

229Cahit YILMAZ "Anupa Para Sistemi: işleyişi \'C Son Gelişmeler I~ığında Geleceği (1)", 

Miilkiyclilcr Birliği Dergisi, 5.160, C.XVII. Ekim 1999. s.-J.3. 
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L'ygulamanın baş:msız olma nedeni t)l:ırak doların zayıtlıgının yanında diğer nedenler 

de gösterilebilir: 2-'0 

a. Petrol krizi ,.e dünya ekonomisinde onu izleyen durgunluk dönemi: 

b. Durgunluk ortamında üyelerin farklı ekonomik ve parasal politikalar 

uygulanıaya başlamaları: 

c. Üye devletleri farklı ekonomik ve para politikaları uygulanıaktan 

caydıracak bir yaptırını mekanizmasının bulunmayışı: 
d. Karşılaşılan sonıniara AET çapında bir çöziinı bulunması yöntinde bir siyasi 

iradenin ortaya çıkmaması. Bu ise iki lider ülkenin -Almanya ve Fransa'nın-para birliğini 
gerçekleştirme yolu konusundaki çeki~mesinin öniine geçilmesini engellemiş Fransa 
birliğe ulaşmak için iiye ülkelerin ekonomik performansındaki yaklaşımın gerekli 
olmadığını savunurken. Almanya bunun tersini, yani birliğe ulaşmak için uygulanan 
politikalarda bir ortak yolun izlenmesi gerektiğini iddia etmiş \'C kriz sırasında uygulanan 

farklı politikalar Alınanya "yı haklı çıkarını~tır. 

2.1.2. APS Oluşturulması, Çalışma Şekli Ye 1990'1ara Kadar Olan 

Dönemde Başarı Durumunun Değerlendirilmesi 

Parasal birlik denemesindeki başarısızlık liye iilkeleri caydırınamış. sadece ortak 
hareket etme ihtiyacını ve sıkı takvim ile sınırlanmaması gerektiğini açıkça ortaya 
koymuştur. Bunun iizerine yeni çalışmalar başlatılmış ve 1979 yılmın 13 i\lart tarihinde 
Avrupa Para Sistemi -APS (European ,\-lonetary System Eiv!S)- uygulamaya 
konulmuştur. APS'ye Topluluk iiyesi S iilke katılmış. İngiltere ise 1990 yılına kadar 
clışıııcla kalmıştır. APS ile p;nasal istikrar. istikrarlı biiyiinıe ve ekonomik kalkınma 
amaçlanırken nihai hedef olarak Topluluk blinycsinde oı1ak bir para biriminin kullanılması 

öngörlilıniiştiir.231 

Sistem 3 temel mekanizma iizerinde kurulmuştur: Avrupa Para Birimi -ECU 
(European Currency Unit), Döviz kuru mekanizması -DKM (Ernı-European Rate 

Mechaniznı) ve Parasal Destek ve Kredi mekanizmasıdır. 

ECU: Yeni oluşturulan sistemin Yılan Sisteminden en biiyiik farkı hesap birimi ve 

ödeme aracı olarak kullanılan ortak bir para biriminin olmasıdır. ECU herbir Topluluk 
iiyesi ülke paralarından belli paylarda bileşimiyle oluşturulan bir sepet para olarak dizayn 

cclilnıiştir. Sepet içindeki para birimlerinin ağırlıkları ise ulusal gelire, AT ticaretindeki payı, 

ticaret dengesi ve kısa vadeli kredi kotalarıııa göre değişmektedir. Ekonomik şartlara göre 
para birinılerinin ECU içindeki ağırlıkları değişebildiğinden bileşimin her 5 yılda bir, 

230ARISAN, :ı.g.c., s.9-IO. 

231 ··Aı)s ··s ·· ~- ::16 • \ t: • on ... , s .. ı:ı-. >. 



herhangi bir paranın ECU i,·indeki ağırlığı 'c-25 \'e daha fazla oranda aı1tığında wya sepete 

yeni paraların katılınası dunıımıııda daha sık ayarlanabilmesi öngöriilnıiiştiir.2·' 2 Böylece 

sepet içinde herhangi bir paranın egemen duruma gelebilmesi engellenmiştir (para 

birimlerinin sepet içindeki ağırlıklan Tablo 35'de verilmiştir). 

Tablo 35: AET Üyesi Cikclerin Para Birimlerinin 12.09.1990 Ye 15.08.1993 
Tarihleri İtibariyle ECU İçindeki Ağırlıklan 

Kaynak: 

ı 2.09. ı 990 ıs.OS.ı993 

Alman ~!arkı 30.-16 .'ı .96 
Fransız Fran~ı ı 9.-12 20.3-1 
İn~iliz St('rıini 12.21 ı o .ın 
İlakın Li r('ti 9.39 ~L-lS 

Hollanda Florini 9.53 9.99 
lkl.,-ika Fran~ı 7.81 ~no 

Danimarka Kronu 2.50 2.65 
İrlanda St('rlini ı. ı 2 1.06 
Uıks('nı bur2 Fran ~ı 0.30 0.32 
Yunan Dr:ıhnıisi 0.71 0.56 
İs pa m ol P('s<.:tası 5.32 -I.S-1 
PoriL·kiz hküdosu 0.76 0.77 

12.9.1990 itibariyle sepetin bileşimi: KARL U K. a.g.c., s.252. 

15.08.1993 itibariyle sepetin bileşimi: Y IUvlAZ. a.g.m., s.44. 

ECU'nun başlıca 4 kullanını alanı varclır:233 

• Döviz kuru mekanizmasının temel ölçlitii clıınıııııındadır. 
Döviz kuru mekanizmasında her milli paranın bir ECU karşısındaki 

değeri olan \!erkezi kurların belirlenınesinde deneminatör olarak 

kullanılır. 2 Ağustos 1993 tarihinden önce paraların merkez kur etrafında 

+-%2.25 'tir, ancak sisteme yeni katılan ve giiçsiiz paralar için bu +

%6'ya çıkarılabilmektedir. Belirtilen tarihten sonra dalgalanma nıarjı +

%15'e yiikseltilıniştir. 

APS'ye dahil devletlerin paraları arasındaki kur farklılaşmasının temel 

ölçiitiidiir. 

Döviz piyasasındaki mlidahelelerin ve kredi mekanizmasının ölçii 

birinıidir. 

Ayrıca liye devletlerin parasal kurumları arasındaki borçlu ve alacaklı hesaplar ve 

borçlu hesaplarda tahakkuk etmiş olan faizler ve tarım iirtinferinin fiyatları ECU cinsinden 

hesaplanmaktadır. 

2 3 2 Rıdvan S. KARLUK, AB ve ... , s.251. 
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ECU. Birlik üyesi iii kclerin sahip l1ldukları altın rezen lerinin 7c20'si ile briit dolar 

rezenierinin 7c20'sinin ECU'nun yaratılm:-ısında yetkili olan Avrupa Parasal İşbirliği 

Fonu'na aktarılması sonucu yaratılmaktadır. Bu işlemler Ocak. Nisan ve Temmuz aylarının 

ilk haftası sonunda yapılır. Yaratılacak ECU miktarı doğal olartık bu tarihlerdeki altın 

fıyatları ve döviz kurlmıncbn ctkilenınektcdir.23-ı 

ECU faiz oranları. ECU'nun t1luşunıuna katılan milli paraların paylarıyla 

ağırlıklandırılınış resmi iskonto hadlerinin ortalanıası olup. çok kısa vadeli kredilerin 

faizleriyle aynı orandadır. 

Döviz bozdurma dışında belli başlı bir ticari para birimi ile yapılacak her ~ey ECU ile 
de gerçekleştirilebilmektedir. Tahvil piyasası açısından da ABD doları, Yen. Di\1, İsviçre 

Frangı ve İngiliz sterlininin ardından önemli bir para birimi olarak yer almaktadır. Özellikle 

1990'1arın başlarından itibaren ECU kullanımı artmıştır. Bu süreçte etkili olan ise 
piyasaların elinde bulunan ECU cinsinden eleğerleri ifade edilen "Özel ECU''dur (Private 

ECU). Başlıca Belçika. Lüksemburg, Fransa. İngiltere ve İtalya bankalarının elinde bulunan 

"özel ECU" bankaların toplam aktiflerinin %9'una ulaşnııştır.235 

Döviz Kuru Mekanizınası-DK.M: APS'nin iiç temellerinden biri olan DKl\1'na 

tUm birlik üyesi ülkeler iiye olmuştur. .-\ncak başlangıçta Portekiz eskiidosu. İspanyol 
Pesetosu ve İngiliz sterlini mekanizmanın dışında kalmayı tercih etmişler \'C ilk ikisi 

1989'da, sterlin ise I990'da dahil olmu~lardır.2 ·' 6 

DKı\L sabit fakat ayarlanabilir dö\ iz kuru sistemidir. Anıacı her iiye para biriminin 

merkezi kur (her bir para biriminin ECU karşısındaki değeri) ve ikili merkezi (merkezi kıır 

esas alınarak hesaplanan iiye devlet para birinıleri arasındaki çapraz kurlar) kurlarda belli 

bir orandan fazla sapma göstermesini önleıııektir. Bu oran ikili merkezi kurda normalde 

%2.25 iken zayıf ve yeni katılan paralar için +-%6 olarak belirlenmiştir. Ancak miidahele 

için bu sınıra yaklaşnıaları beklennıemekte, bu oranların %75'ine ulaştığında miidahale 

edilmektedir.2:n Bu %75'1ik oran para birinılerinin ECU'daki ağırlıkları da gözönünde 

bulundurularak hesaplanmaktadır. Bu durunıda zayıf para sahibi ülke gliçlii para birimini 

piyasaya sürmekte, parası giiçlü olan ülke ise zayıf parayı piyasadan çeknıektedir. Bu 

miidahalelerde kullanılmak üzere Topluluk giiç durumdaki iilkelere istendiğinde kısa vadeli 

(45 gün) finansman imkanı da sağlanmaktadır. Ortak fonlardan orta vadeli finansal 

yardımın sağlanması da münıkiindiir. \li.idalıale aracı olarak iilkelerde uygulanan 

23-lKARLUK, AB w ... , s.253. 

235KARLUK, AB vc ... , s.25-l. 

23 6APS \'C Son ... ", sJ6. 
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politikaların deği~tirilmesi de kullanılabilnıektedir. Bu araçlar durumu diizeltmede yetersiz 

kaldığ.ında merkezi kurda degişikilğe başnınılmaktadır. Son yola 1992 Hazir:m'ı öncesi 12 

kez başnınılmuş. bu tarihten sonra spekülatif baskıların hissedilmeye başlamasıyla merkezi 

kurun değiştirilmesi daha sık gerçekleştirilmiştir.13X 

Parasal Destck YC Kredi l\1ckanizması: A PS \ieki kredi mekanizması Yılan 

Sistemindeki ile aynıdır. Sistemde 3 tür fın:msman aracı men:uttur. Bunlar: çok kısa vadeli. 

kısaYadeli ve orta vadeli finansman araçları olarak iiçe ayrılır. ilk ikisi Anupa Parasal 

İşbirliği Fonu (APSF) aracılığıyla yliriitülmektedir. 

a. Çok Kısa Vadeli Finansınan Aracı: Dö\'iZ piyasasına müdahalenin 

gerçekleştirilmesi için üye ülkelerin Fon aracılığıyla birbirlerine fon sağlama siiresi 45 

gündür ve otomatik olarak 3 ay için uzatılabilir. Belli bir tavanı vardır, ancak Fon'dan 

alacaklı merkez bankalarının izni ile bulimit yiikseltilebilir. Desteğin faizi. Birlik merkez 

bankalarının uyguladıkları iskonto oranlarının ağırlıklı oı1alaınası üzerinden hesaplanır. 

b. Kısa Vadeli Finansınan Aracı: Ödemeler dengesinde meydana gelen geçici 

açıkların finansınanı sisteme dahil merkez bankalarının belirlenen kotalar içinde 
sağlayacakları kredilerden gerçekleştirilmektedir. Krcdilerin siiresi iiç ay ve iki defa (altı ay 
daha) uzaltılabilir. 

c. Orta Vadeli Finansınan Aracı: SUrekli ödemeler elengesi giiçliiğü ile karşı 

karşıya olan iiyelere bu destek liye ülkelerin belli tavan limitleri içinele \'erdikleri 

kredilerelen sağlanıııakta ve önceden şartlı olmuştur. 24 Haziran 1988'de sistem 

değiştirildi. Yeni uygulanıaya göre Komisyonu ödemeler elengesi giiçliiğii çeken üye 

iilkelere oı1a vadeli mali destek sağlamak amacıyla Topluluk adına sermaye piyasalarından 

borç sağlayabilmektedir. Bu borç elde edilemediği takdirele belli oranları aşmamak şaı1ı ile 

üye iilkelerclen de borç alıııabilmektedir.L'9 

Anıacı üye ii lke ekonomilerini birbirlerine yakınlaştırarak uzun vadede bir ekonomik 

ve parasal birlik olan APS'nin bu amaçlara ulaşmacia genelele başarılı olduğu söylenebilir. 

Döviz kurlarında meydana gelen dalgalanmalara karşı istikrar sağlanıada ECU'nun bir 

sepet niteliğini taşınıası etkili olmuştur. Kendi içinde 1992'nin Haziran ayına kadar yapılan 

12 ayarlama çok gibi görünse de APS öncesi dönemle karşılaştırıldığında önemli bir 

ilerleme teşkil etmektedir. izlenen antienflasyonİst politikalar sayesinele enflasyon kontrol 

altına alınmış ve sistem dışında kalan gelişmiş lilkelcre göre daha diişiik tutabii miştir. Fakat 

bu politikalar aynı zamanda işsizliğin kontrol altına alınmasını engellenıiştir. Biiyiiıne 

açısından bakıldığında AET'nun diğer gelişmiş ülkelerin gerisinele kaldığı söylenebilir. 

238YILMAZ, :ı.g.e., s..+5 .. 
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APS'nin işlemeye b:ışl:unasıyla birlil..ıe Toplulukta GS\IH artış hızı :ırtnıış. ancak 
1990'da etkisini göstermeye başlayan resesyon ile birlikte diişnıe olmuştu ( 1972-92 

döneminde APS'ne dahil olan iilkelerin b:ızı Ekonomik Göstergeleri Tablo 36\la yer 
almaktadır). 

Tablo 36: APS'nc Üye Ülkekrc Ait Bazı Ekonomik Göstergeler 

(Yıllık Yüzde Değişme) 
1974-8-ı 1985 19~6 1987 1988 1989 1990 1991 1992 2001 

GS!\1H 1.9 2.-+ 2 . .'\ ") -___ .., -+.1 .~.-+ 2.l'l lA 1.1 ı. s 
EııllasYon 11.3 5.9 3.~ 3.6 3.8 -+.9 -+5 5.5 -+5 2.1 
İ~sizlik 6.-l 10.8 10.7 ı 0.3 9.8 8.9 l'l.3 S.R 9.5 8.5 
Cari D~:nge 

-0.2 0.7 u o.:~ 0.1 -0.1 -0.3 -0.5 -0.6 - ı .-+ 
(GSl\1H'ııın Sisi) 
Kamu Bon;ları 

-+6.1 58.5 59.3 60.S 60.1 595 595 61.-+ 63.9 69.6 
(GSi\11-l'ııın \f si) 

Kaynak: European Economy: Anımal Economic Report For 1993, Coınission of 
the European Comunities (1993). :\'o: 54. Bnıssels, p.239: 2001 verileri 
curopa.eu.int (eurostat). 

Üye Ulkelerin ekonomi politikalarının uyuınlaştırılınası açısınd:ın da önemli 
ilerlemeler kaydedilmiş. bu alanda fa:ıliyet gösteren kunımlara daha fazla işlerlik 

kazandırılmıştır. Bununla birlikte, sözli eelilen dönemde cliinya ekonomisinin nisbeten 
istikrarlı ortamda gelişmesini siirdiirıııesinJen clolayı politik:ılar uyunılaştırma çabalarının 
kriz ortaınında ne derecede siircliirlilebilir olduğunu sınamak için fırsat olmamıştır. Üye 
Ulkeler arasında ekonomik gelişmişlik fıHkıııın azaltılmasında da APS'nin yararlı olduğu 
söylenebilir. Zayıf Uyeleriıı güçlenmesi ik birlikte hem ortak politikaların yiiriittilnıesi 
açısından. hem oluşturulacak parasal ve ekoıwnıik birliğe ilerleme açısından olumlu bir 
gelişmedir. 

2.2. Ekonomik Ye Parasal Birliğe Doğru 

2.2.1. Dcloı·s Raporu 

1980'1erde özellikle uluslararasıticaretteA T'mın ABD ve Japonya karşısında azalan 

rekabet gücUnU liye devletlerin pazarlarını birleştirerek yeniden arttırmak amacıyla yeni 
adımlar atıldı. 1985 yıl ında AT komisyonu tarafından hazırlanan ve U ye devletler arasındaki 
ticareti engelleyen tiim unsurları ortadan kaldırmayı planlayan "İç Pazar Programı" 

bunlardan en öneınlisidir. Bu programın başarısı APS'nin başarılı uygulanıası ile birleşince 

Ekonomik ve Parasal Birlik (EPB) yine gliııdeıne gelmiştir. Üstelik Temmuz 1990 

tarihinde öngörlilen liye ülkeler arasındaki sermaye hareketlerinin serbest bırakılabilmesi 

için heniiz tanı olarak önlenemeyen kur dalgalanmalarından kaynaklanan Birlik içindeki 
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spekülatif kar amaçlı 'e i~tikrarsızlığın kaynağı olan kısa vadeli sermaye hareketlerini 

önlemek için parasal birliğin oluştunılma~ı zorunlu koşul haline gelmiştir.2-Kl 

28-29 Haziran 19SS'de Hannover"de yapılan zirvede Toplulukta aşamalı olarak bir 
ekonomik ve parasal birlik oluşturulması hedefi beniınsenmiş ve bu amaç doğrultusunda 
bir Çalışma Komitesi olu~turulmuştur. Jacques Delors başkanlığındaki Komite 9 aylık 
çalışmalardan sonra .-\vrupa Topluluğu'nda Ekonomik ve Parasal Birlik Kurma 
Konusunda Rapor"u 26-27 Haziran 1989 tarihinde toplanan Devlet ve Hliklimet 

Başkanları zirvesine sunmuştur. Bu zirYede Rapor onaylanmış ve I Temmuz 1990'da 

uygulanıaya sokulnıası kararlaştırılmıştır. Strasburg zirvesinde (5- 10 Aralık 1989) Raponın 
uygulaımıası için gereken diizenlenıelerin ayrıntılı tespiti için Hiikiimetler arası konferansa 

siire tanınmıştır. AT Antla~masında EPB'nin gerçekleştirilmesi için gerekli hiikliınler 
bulunmadığından Antlaşma yeniden diizeııleıınıiş ve Avrupa Birliği Antiaşması 9-10 Aralık 

1991 tarihinde Hollanda'nın \laastricht kentinde inızalanmıştır.2-ll 

Delors Raponı EPB ·e geçişi 3 aşamada gerçekleştirilmesini öngörmektedir. 
Aşamaların başlangıç Ye bitiş tarihleri belirtilmemiş olmakla birlikte ilk aşamanın en geç I 
Temmuz 1990'cla başlatılması önerilmiştir. Birinci aşamada yerine getirilmesi gereken 
hususlar aşağıdaki gibidir. 

a. Ekonomik .-\landa 

Fiziki. teknik ve mali engellerin tiimiiylc kaldırılması ve AB 
Rekabet Politikasının giiçlendirilnıesi, 
Bölgesel kalkınmanın ve ekonomik dengesizliklerin dlizeltilıııesi 
sürecinin hızlandırılması, 

• Fiyat istikrarının sağlanması, 
• Kamumaliyesinın sağlamlaştırılması. 

b. Parasal Alanda 

• Sermayenin serbest dolaşınıının sağlanması, 
• TUm üye iilkelerin APS'nin Döviz Kuru Mekanizmasına 

katılınası, 

• ECU'nun özel sektör tarafından kullanımı önündeki blitlin 
engellerin kaldırılması. 

?..jQ - ARISAN, a.g.e., s.l7. 
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Bunların yanında diğer bir önemli am:-ıç da liye de\letler arasındaki ekonomi ve para 

pol ilikaların ın koordinasyonunun giiçlendi rilmesi di r.2-12 

İkinci aşamada ise .-hnıpa Para Enstitiisii'niin kunılması \'e EPB'nin tamanılanması 

ile birlikte bu kurumun -iiçüncii aşamada-A nu pa Merkez Bankası'na dönüşerek. AB'nin 
para politikasını bağımsız bir şekilde yönlendiı-eceği öngörülmüştür. Aynı zamanda 

uygulanan politikaların yaklaştırılma çabal:lrı da sürdüriilecektir. EPB'nin kurtınısal yapısı 

da ikinci aşamada meYcut kurumlar gözden geçirilerek ve yenileri kurularak 

oluşturulacaktır. Ancak böylesine kökiii değişikliklerin gerçekleştirilebilnıesi için Roma 

Antiaşması yetersiz kalmıştır. Bu nedenle bu aşama ancak Roma Anlaşması'na ek 

değişiklikler getiren AHtıpa Birliği Antiaşması'nın yliriirlüğe girmesiyle uygulanabilnıiştir. 

1997 veya 1999'da geçilecek olan Üçlincii ve son aşamasının ilk etabında geri 

döniilemez biçimde sabitleştirilnıiş kurlara geçiş, bazı yetkileri AB kurumlarına devretme 
ve şiiphesiz en önemli olay da para basma yetkilerinin Avrupa iv1B'na bırakılınaları 

öngöriilnıiiştiir. Ekonomik alanda da liye lilke politikalarının koordinasyonu 

güçlenelirilecek ve ulaşılması zorunlu olacak belirli peıformans kriterleri getirilecektir.2-13 

2.2.2. Maastricht Antiaşması 

EPB'nin genel çerçe,·esini çizen Deloı·s Raportı \laastricht Antiaşması'nın kabulu 
ile daha kesin hiikiinılere biiriinmiiş ,.e hukuki engeller ortadan kalkmış bulunmaktadır. 

Yine Birliğe geçişin iiç aşamadan oluşacağı tekrarlanınış. bu aşamaların ne zaman 
başlayacağı ve biteceği kesinleştirilmiş.lıerbirincle uygulanacak politika. atılacak adımlar ve 

bedetler belirlennıiştir. 

9-10 Aralık 1991 tarihinde Hollanda'nın t\ilaastricht şehrinde toplanan AT Devlet ve 

HükUmet Başkanları AET'nu kuran Roma Antlaşmasına en çok değişiklik getiren Avrupa 

Birliği Antlaşmasını kabul ederek 7 Şubat 1992'cle iınzalamışlarclır.2-W Ylirlirliiğc girme 

tarihi olarak 1 Ocak 1993 öngöriilmliş olsa da, iiye ülkelerin hepsinin de bu tarihe kadar 

Antlaşmayı onayiamanıaları bunu engellemiştir. Danimarka'da 1992'nin ortalarında 

yapılan lıalk oylamasında red sonucu çıkması, Fransa'nın çok kiiçiik birfarkla onaylanıası 
ve İngiltere'nin bazı şartlar öne sUnnesi Danimarka ve İngiltere için bazı tavizlerin 

verilmesine yol açmış ve yiirlirliiğe girme tarihinin I Kasını 1993 tarihine eıtelennıcsinc 

neden olinuştur.2-15 

242ATA-SİLAHŞÖR, a.g.c., s.6. 

243ARISAN, a.g.c., s.20. 

2-WNihat Y ıltlırıııı MIZ RA K, "Maastricht Anlaşmasının Sosyal \'C Ekonomik Alaıılartla A nu pa 'ya 

Gctiruigi Dlizcnlcmclcr", .\fiilkiyclilcr Birliği Dergisi, S.l50, C.XVJ, Aralık, 1992, s.51. 
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~1aastricht Anlaşmasına göre. EPB'e geçışın ilk a~:ıması 1 Temmuz 1990'da 

başlamış olup parasal Ye ekonomik politikaların ileri derecede koordinasyonu 

sağlanacaktır. Bunun y:ınıııda finansal piyasa tamamen kontrolden arındırılacak. bankacılık. 

menkul değerler ve sigortacılıktastandardizasyona gidilecektir.2-16 Ayrıca fiyat istikrarının 
sağlanması. kamu maliyesinin sağlanınası Ye ~ 1erkez Bankalarının bağıınsızlaştırılması da 

bu aşamada öngörülmüştür. 

Üye iilkeler arasında birleşme çabalarının siirdiiriileceği ,.e aı1ırılacağı öngörülen ve 

geçiş dönemi niteliğini taşıyan ikinci aşamanın ise 199-+ yılının başında başlanıası 

öngöriilnıiiştlir. Politikalarla ilgili karar alma yetkisi hala milli idarelerde olmakla birlikte 

toplu karar mekanizmasına geçiş başlamış. bu yolda en önemli adım daA vrupa \1erkez 
Bankasına döniişecek olanA \Tu pa Para Enstitiisii'niin kurulması olmuştur. 

Üçiincii aşamaya en erken 1997'nin en geç ise 1999'un başında geçilecektir. 1996 

yılında yapılacak olaıı değerlendirme sonucunda 7 iiye ülkenin belirlenen kriterleri 

sağladıkları takdirde bir çekirdek birlik oluşturlacak, eliğer ii lkelerde bu kriteriere uyum 
sağladığı anda birliğe katılabilecektir. 1996'da Çekirdek Birliğin oluşturulması için yeterli 

sayıda iilke bulunmadığı takdirde tek para geçiş 1999 yılında gerçekleştirilecek ve bunun 
için de 4 iilkenin belirlenen kriterleri tutturabilmiş olmaları yeterli olacaktır. Tek paraya 

geçişin sağlanabilmesi için ülkelerin yerine getirmeleri gereken koşullar şunlardır: 

olacak.2-l7 

Son bir yıllık eııtlasyon oranı ile AB'de en cliişiik enflasyon oranına sahip 3 
ülkenin enflasyon ortalamasından fark en fazla% 1 .5 olacak, 
Kamu borçları/GSYİl-I oranı C:C60'ı aşmayacak. 

Bütçe açığı GSYİH'nın %3'iiııiin altında olacak, 

Uzun vadeli faiz oranları 12 aylık dönem itibariyle en iyi performans 

gösteren 3 iiye ülkenin faiz oranından en fazla %2 üstlinde olacak, 

Son 2 yıl içinde milli parası diğeriiye iilke parası karşısında devaliie edilmemiş 

Üye iilkelerin Merkez Bankaları yetkilerini tamamen Avrupa Merkez Bankasına 

clevredcceklerdir. AMB'nın temel görevleri arasında birliğin ortak politikasını yiirlitmek 

için para politikasının tUm araçlarını kullanma, ortak para birimini ihraç ctnıe, döviz 

kurunun ve rezervlerinin yönetimi öngörülnıUştUr.2-·+8 

Z-16APS vc Son ... , s.38. 

2-17Cıhit YILMAZ, "Anupa Para Sistemi: işleyişi \'C Son Gelişıneler ışığında Geleceği (ll)"', 

Mülkiyclilcr Birliği Dergisi, 5.161, C.XVII. Aralık 1999, s .-ı 1. 
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EPB ·e geçişte gii\'lli ,.e zayıf liye ülkeler arasındaki farkın azaltılması ,.e zayıf 

ülkelerin oı1ak politikakıra daha hızlı uyum sağlayabilmeleri içinbuiilkelere fon aktarımı 

öngöriilmiiştlir. Bu harcamalar 1992 biiıçesinin o/c28"ini oluşturmuştur. !\taastricht 

Anlaşınaları ile aynı amaçla bir Yapısal Uyum Fonu olu~tunılınuştur. Bu fondan kişi 

başına geliri birlik oı1alaması olan 20 bin doların altında olan Yunanistan. Poı1ekiz. İrlanda 

ve İspanya yararlanabilecektir.249 

!\1aastricht Anlaşmasının çok iddialı hedefler belirkmiş olmasına rağmen J990"1ı 

yıllarda ortaya çıkan olaylar bu hedefleri tehlike altına soknıuştur. Birliğin 

derinleştirmesinden çok genişletmesine ağırlık verilmesi. iki Alınanya birleşmesinin 

sonuçları ve bazı ülkelerin sadece kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmeleri bunların 

başlıcaları olmuştur. Krizin ateşleyicisi roliinii ise kısa vadeli sermaye hareketleri yapmıştır. 

2.3. A uupa Para Sistemi Krizi 

2.3.1. Krizi Hazırlayan Etkenler 

1980'1i yılların ikinci yarısında diinya ekonomisinele gözlenen canlanma 1989 yılının 

sonlarına cloğrıı yine durgunluğa döniişıııeye başlamıştı. Özellikle ABD ekonomisinde 
yaşanan durgunluk Amerika iist yöneticilerinin bu durumu inkar etmelerinin ele etkisiyle 

diinya piyasaları iizerincle hissedilir etki yaratnııştır. 25° A T'nun bundan en fazla etkilenen 
iilkelerinclen biri olan İngiltere bu dönemde iki ateş arasında kaldı. Bir taraftan durgunluk 

etkili olurken, diğer taraftan da APS'nin dışına itilnıenıesi için bağımsız politika yiiriitnıe 
imkanının kısıtldığı İngiliz ekonomisinde biiylinıe hızının iyice diişnıesine yol açmıştı. 

Ekonomiyi canlandırmanın yolu% 10 civarında seyreden faiz oranlannın diişiiriilnıesinden 

geçmekteydi. Fakat bu hareket tiim AT ii yesi ii lkeleri tarafından destek görmeliydi. Aksi 
takdirde Sterlinden kaçış başlayabilir \·e bu APS'ye darbe indirirdi. İngiltere"ninkine 

benzer durum İspanya ve İtalya 'da da ona ya çıkmıştı. Ancak Alnıanya faiz oranlarını değil 

indirnıe, enflasyonisı baskıyı bertaraf etmek için 1992 yılının Haziran ayında %0.75 

oranında yiikseltti.251 Bunu yaparken de Alnıanya sııf kendi çıkarlarını gözetliyordu. İki 
Alnıanya'nın birleşme süreci ile birlikte gerekli uyuşmanın sağlanması için yılda 100-120 

milyar dolarlık harcama gerçekleştiriliyordu ve faiz eski diizeyde tutulur veya düşUrUilir ise 

enflasyon oranı ylikselebilirdi. Bu ise bir 0.18 bağınısızlığı örneği olan Bunclesbank'ın 

249Ydkup KEPENEK, "Awupa Topluluğu Neden Sarsıntı Geçiriyor?", Miilkiyelilcr Birliği 

Dergisi, S.I-l9, S.XYI, Kasım 1992, s.I...ı. 

250 Berrin Ceylan ATA:-.1AN, ''Pdrasal Kdrgaşa \'C Politik Oyunlar'', Miilkiyclilcr Birliği 

Dergisi, S.I50, C.XYI, Aralık. 1992, s.2-L 

ısı YII.MAZ, APS: İşi c)' iş (Il), s ... n. 
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kabul edemeyeceği bir geli~me olurdu.252 .-\lmanya \1arkına paralarını sabitkyen diğer 
Avrup:ı iilkeleri Almanya'daki gibi mali genişleme olmaksızın bu politibya uyum 

göstermek zorunda kalmışlardı. Bu da beraberinde durgunluğu getirıniştir.253 Almanya'ya 

yönelen sermaye diğer para birimlerini zayıtlatıyordu. 

Diğer bir sıkıntı nedeni ise ~1aa:;tricht Zirvesi'nden çıkan kararların yarattığı 

belirsizlik ortaını idi. Ama yine de potansiyelin çok altında da olsa bir denge kunılmuştu. 

Bu bıcak sn1ı dengesini bozmak için fazlaçabayada gerek yoktu. 

2.3.2. A nu pa Para Sistemi Krizi 

AB'indeki bıçak sırtı istikrar Danimarka halkının ~laastricht Anlaşmasına karşı oy 

kullanmalarıyla bozulmuştur. Fransa'da yıpalan referandımda ise Anlaşma şaı1larınm kabul 

edilmesinin taraftarları bunlara karşı çıkanlardan sadece %2 civarında fazla olması 
I\laastricht Zirvesi'nden çıkan kararların uygulanabilirliğinde şiipheler uyandırdı. 

Bu gelişme tek başına belirleyici olamazdı. Avrupa ekonomilerinin çoğu zaten 
tıkanma noktasına gelmiş, paraları da baskı altında idi. İtalya'da beklenenin çok iistiinde 

gerçekleşen biitçe açıkları ve ülkenin içinde bulunduğu siyasi dalgalanmalar lireti 

spekiilatörler için çok cazip bir para haline getirdi. İngiltere'de öngörlilen biiylimenin 
gerçekkşıııenıesi fcıizlerin indirilmesi gerekliliğini bir kez daha vurgulamıştı. Bu ortanıda 
Bundcsbank'ın fcıizleri tanı tersine yiikseltnıesi gerilimi clcıha da cırttırmıştı. Birlikteki 

ekonomik cfunıımın siycısete de yansımasıyin oı1aklık daha da karıştı.25-l 

Bundesbank 1992'nin ll Eyliil'iinde faiz inciirimine gitmeyi kabul etti, cıııcak yaptığı 

indirim oluşan koşullarda yetersiz kalmıştır: Lanbord oranıncia (Almanya 'ya özgii bir oran) 

S'c0.8. reeskont oranınefa 9<:0.5.255 Üstelik bu gecikmiş bir karardı. Speklilatif baskılara 
dayanamayan Li ret %7 oranında devaliie edildi ve Avrupa Döviz Kuru Mekanizmasının 

dışına çıktı. Sterlin lizerindeki baskı da giiçllidiir. l\1erkez Bankası Sterlin değerini 

korumak için birkaç giin içinde rezerYierinde 95 milyar franka eşdeğer bir miktar 

harcamış, faiz oranlarını önce %2, sonra da %3 oranında arttırmış, fakat baskıların devam 

etmesi Sterlin'in ele ERivl'clen ayrılmasına neden olmuştur.256 ERM'nin dışına çıkmasıyla 
bem Li ret, hem Sterlin o/o 14 oranında değer kaybetmişlerclir. Peseta da eliğer paralar 

karşısında %5 elevalUe edildi, Portekiz, İrlanda, İspanya ve Danimarka ise faizleri 

252KEPENEK, a.g.ııı., s. 1-1. 

25 3··p;ıra Krizleri", Dünya Ekonomileri Bülteni, Nisan, 1998. s.25. 

25-IYlLMAZ, APS: İşleyiş (Il), s.-+2. 

255 ATAMAN, a.g.nı., s. 2-+. 

25 6YlLMAZ. APS: İşleyiş (Il), s.-12. 
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yükselterek paralarını destc-klediler. ayrıra döviz kontrollerini de sıkılaştırdılar. Fransız 

r-.1erkez Bankası'da Frankın değerini konıyabilnıek için yoğun bir şekilde nıiidahale ~?tmek 
.,-7 

zorunda kalmıştır.-."! 

Eyliil 1992-Kasıın ı992 döneminde sakin seyreden piyasalar İsveç Kronu'nu 

değerini ECU'ya karşı CC 10 devaliie edilmesi ve ECU'ya bağlılığına son vermesiyle 
yeniden çalkantılı döneme girdiler. Pound. Peseta, Kron ,.e Escudo yine baskı altında 

kaldılar. 23 Kasım Escudo ile Peseta ER.\1 paralarına karşı 9c6 oranında devaliie edildi. 

Diğer paraların değeri ise .\!erkez Bankalarının yoğun desteği sonucunda ayakta kalabi Idi. 

Non'eç Kronu'nun 10 Aralık ı992'de İsveş Kronunun yolunu izlemesi yine diğeriiye 
Ulkelerinin MB'nın mUdahalelerini gerekli kıldı ve durum Edinbmg Zirvesinde 

Danimarka'da yeni referanduma gidilmesi kararı ve .\laastricht Antiaşması'na bağlı 

kalmacağını vurgulayan kararların çıkmasıyla hafifletilebilmiştir. 

Periyodik olarak tekrarlanan speklilatif saldırılar sonucunda ı Şubat ı 993 'te İrlanda 

Poundu %10 oranında devaille edildi . .\layısta ise Peseta st8. Escudo ise <7c6.5 oranında 
devalik edilmek zorunda kaldı. Şubat ayında saldırılaranıanız kalan Danimarka Kronu ise 

Bundesbaıık'ın faizleri cliişlirmesi ve kendi faiz oranlarını arttırması sayesinele ancak 

baskılardan kurtulabildi. 

Alman l'vtarkı ise bu dönemde en giiçlii çağını yaşamış. bir sığınak pam durumuna 
gelmişti. Aynı şekilefe Belçika ve Hollanda'nın giiçlii paraları krizelen etkilenmedcn 

kurtuldu.2:'i::S 

1993'iin yaz aylarında spekiilatif baskıların yine yoğunlaşmasıyin birlikte gözler yine 

Alnıanya'ya çevrildi. Fakat bu sefer de Almanya eliğer lilkeleri feda eelereesine faizleri 

cliişiirmeyeceğini açıkladı. Ancak bu durumda sistemin eski şartlarda devanı ettirilmesi 

aı1ık imkansızlaştı_2-"'i 9 ER.\! mekanizması iki seçenekten birini -ya sistemin işleyişine belli 

bir siire için son verilecek ya da paraların rahat hareket edebileceği yeni bir dalgalanma 

bandı belirlenecek- seçmek zorunda kalmıştı. Biraraya gelen AB Maliye Bakanları ikinci 
seçeneği tercih etmiş ve 2 Ağustos I 993 tarihinde Alman i"v1arkı ve Hollanda Fıorini 

dışında diğer ERM paraları için+-% ı 5 'lik dalgalanma bandı kabul eclilrniştir.26° 

s.20. 

257 ATAMAN, a.g.ın., s. 25. 

258YILMAZ, APS: İ~lcyiş (Il), s.-J.3. 

259Hakan GÜLDACJ, "KUrcscllcşmc Amıpa'ya Kaldıysa ... ", İktisat Dergisi, Eyli.il, 1993, 

26°KARLUK, AB ... , s.266. 
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Fakat alınan bu karara rağmen para birliği konusundaki amaçlardan vazge~·ilmediği. 

bu uygulamanın kısa süreli \c sadece sistemi rahatlatmak için yapıldığı beliı1ilmiştir. 

.-\PS krizinin nedenleri özetlendiğinde bunlarşu-lana başlık altında toplanabilir: 

1. İktisadi durgunluk: 1989"un sı..1nıında ABD'de başgösteren durgunlukA vrupa 

ülkelerini de etkileyince zaten yavaş bli~ (iyen Avrupa ekonomilerini bir kez daha sarstı. 

ABD"de Japonya'ya kıyasla işgiicii verimliliğinin diişiik olınası 261 ve antienflasyonist 

politikaların biiyiimeyi ya,·aşlatması gözöniine alınırsa ve bu APS'nin ülkelerin kendi 

başlarına politika uygulam;ılarını sınırladığından gerekli ayarlamaların yapılamaması ile 

birleştirilirse Birlik liyelerinin ekonomileri krize daha hassastır denilebilir. 

2. Almanya·nın Tutumu: İki Almanya·nın birleşmesinin gerekli kıldığı harcanıalar 

vergilerin arttırılnıasıyla da karşılanabilirken, Alman Hiikiimeti faizleri yükselterek 
enflasyon i st baskıları hafitletnıeyi seçti. Bu ise sermayeninbuiilkeye yönelmesi ve diğer 

iilkelerin paralarınm zayıflaması. clurgunluğun daha da fazla ağırlaşnıasma yol açtı. 

3. Maastricht Anlaşmasının Danimarka ve Fransa"claki Oylaınaların Sonuçları: 

Yöneticiler her ne kadar ~laastricht Antlaşmasının öngördiiğii birliği yaratmakta istekli 

görünseler de halkııı tiiıııiiniiıı bunları desteklenıecliği referaııdunılarda ortaya çıkmıştır. 
Fransa'dan kiiçük oy farkıyla ·'evet ... Daniıııarka"dan ise ··hayır" cevabının çıkmasıyla 

özellikle spekiilatörlere gerekli sinyalkr 'eriimiş oldu . 

..ı. Uluslararası Spekülatif Scrııı:ıye Hareketleri: Delors Raporunun uygulanınası 

doğrultusunda sermaye hareketlerininA nu pa içinele tamamen serbest bırakılması oluşan 

oı1amcla spekülatif baskıların kaçıııılmaz olarak oı1aya çıkaracaktı. Zayıf paralar iizcrindeki 
baskıya döviz rezervlerinin büyükliiğiine bakılmaksızın ciayanmak imkansızdır. Bu özellikle 

son krizlerde açıkça belirginleşen bir olgudur. 

2.4. GünümüzdeA nu pa Para Sistemi 

2.4.1. Tek Para Birimi Euro'ya Geçiş 

25 Mart 1998 tarihinde Avrupa Komisyonu ve Avrupa Para Enstitlisli tarafından 

yayınlanan rapor, üye iilkelerin Maastricht kriterlerine uygunluğunu, sağlanan başarı ve 

EMU'ye geçiş sonrası olası gelişmeleri incelemektedir. Raporda birçok alanda biiyUk 

ilerlemeler kaydedildiği beliı1ilnıekte, ülkelerin politikaları uyunılaştırnıada başarılı oldukları 

sonucuna varılnıaktadır. Üye ülkelerin ikisi hariç tiimii enflasyon oranını %1.6 (referans 

diizey %2.7), uzun vadeli faiz oranlarını ise %5.5 - %7 arası (referans düzeyi %7 .8) 

?61 .. •, 
- GULDAC1, :ı.g.nı., s.l9. 
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seviyesine. biiıçe açığı GSYİH oranının ı993"tek.i Cf'c6.ı \!en 199Tde <7r2.Tye indiği hatta 

iiç iilk.enin biiıçe fazlası wrdiği nırgulanını~tır.262 

Böylece EPB'e geçişin ikinci aşaması da çoğu liye iilk.eler tarafından başarı ile 

tamamlanmıştır. E:\lU'ye katılabilecek iilkelerin sayısı ı ı olarak belirlenmiştir: Almanya. 

Fransa. İtalya, İspanya. Portekiz, Belçika. Liik.semburg. Hollanda. İrlanda. Finlandiya ve 

Avusturya. İngiltere. Danimarka ve İswç uyum kriterlerini yerine getirmelerine rağmen 

başlangıçda para birliğine katılmak istememiştir. Yunanistan bu kriterleri yerine 

getiremediğinden dışarıda bırakılmış. ama 1 Ocak 200ı 'de Euro bölgesi ülkelere 

kat ı 1 ını ştır. 263 

ı998 yılının J\1ayıs ayında AB'ne liye ıs iilkeııin Başkanlarının Katılıını ile toplanan 
zirvede, Avrupa Ekonomik ve Parasal Birliğinin tavsiye edilen I I iilkenin katılıını ile 

oluşturulması karariaşııni mıştır. 

1998 yılının son çalışına giiııii -30 Aralıkta- giin sonunda belirlenen kurlardan 1 ı 
iilkenin para birimleriyle yapılan biitiin işlemler Euro'ya cevrilıniştir. 

Euro'nun değeri ECU'ya eşittir. ı Ocak 2002 tarihine kadar Euro sanal olarak, yani 

fiziki varlığa sahip olmadan bir muhasebe birimi olarak sadece toptan işlemlerde 
kullanılacaktır. Euro'nun 2002 yılının ilk giiniincle tedaviile çıkınası ile 2 ay boyunca liye 

ülkelerin paralarıyla aynı derecede yiiriirliikte kalacak. 1 \lart'dan itibaren (İrlanda 9 

Şubatt"tan. Hollanda 28 Ocak'tan, Fransa 17 Şubat'tan)de 1 1 iilke için tck bir para birimi 

haline döniişecektir.26-+ 1 Ocak ı999 tarihinden itibaren para birliği iiycsi ülkeler tiiın 
borçlanma işlenılerini EURO cinsinden gerçekleştirmekte, hisse senetleri ve tahvil fiyatları. 
banka hesapları, çekler, havaleler ve diğer finansal enstriiıııanlar hem yerli para birimi, hem 

de Euro cinsinden işlem görıııektedir.265 Kamu borçları I999'un başından itibaren Euro 

cinsinden ihraç edilirken. eskiden mevcut borçlar sabit oranlardan EURO'ya çevrilmiştir. 

Ayrıca geçiş sürecince Ei'v1U'ya dahil olacak paralar birbirine doğrudan değil ele, ilk önce 

EURO'ya, daha sonra diğer para birimine dönliştliriilecektir.266 

262 R. Tuııa TURAGAY, ·'Anupa Ekonomik \C Parasal Birliği ,.c EURO'', Dış Ticaret 

Dergisi, Y:3, S.lü, Temmuz. 1998, s.57. 

263 Eminc BiLGiLi, '·Euro ,.c Tck Pazar··, Dış Ticaret Dergisi, Y:-+, S.l-t, Temmuz, 1999, 

s.39. 

26-+··Para Krizleri ,.c EURO'nun Başarı Şansı", Diinya Ekonomileri Biiltcni, S: 15, Ekim, 

1998. s.l5. 

' 61·ı·u I)AC'AY ·9 - - , -' , a.g.ın., s.) . 
166 . . . 
- BILGILI, a.g.ın., s.-W. 
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.-\vrupa Para Enstitüsü ise .-\vrupa :\terkez Bankası'na dönüştiirülınüştlir. 

Sundesbank çalışma tarzını esas alan .-\\18 bağımsız bir birim olacak ve en önemli amacı. 

fiyat istikrarını koruınaktır. Üye ülkelerin l\lerkez Bankaları da devre dışı kalmayıp. 

Al\1B'nın belirlediği politikaları uygulamakla yiikümliidürler. yani bir şube şeklinde 

faal iyeıleri ni siirdiireceklerdi r . 

.\laastricht Anlaşması E\IU'ye dahil olacak ülkelerle dışarıda kalan diğerABiiyesi 

iilkelerin para birinıleri arasındaki ilişkiyi diizenlemediğinden bu alanda yeni diizenlenıeye 

gidilmiş ve Avrupa Konseyi Döviz Kuru \ Tekanizması -2 olarak adlandırılan yeni bir döviz 

kuru sistemini oluşturmuştur. Bu sistemle dışarıda kalanlar ile içerideki ülkelerin para 

birinılerinin kurlarının sabit tutulması E\IU'ye dahil olmayan iilkelerin katılmalarını 

kolaylaştırması amaçlanmıştır.267 Yeni DKl\l"nda eskisinde olduğu gibi enflasyonla 

miicadelede sabit döviz kuru bandı teşvik edilmektedir.l\lekanizmaya dahil olan iilkelerin 

Euro karşısındaki hedef dalgalanma aralığı +-%15 olarak belirlenmiş, ancak iilkeler 

kriterkrc yak! aştıkça bu sınır daraltı lacaktır. Pari te dalgalanma sınırına ulaştığında. miidahale 
otomatik ve sınırsız olacaktır. Fakat bu ··sınırsız müdahaleye·· bir çekince konulmuştur. 

Fiyat istikrarı ilkesiyle ters cliiştiiğii durumlarda ıniidahale geçici olarak 

durdurulabilecektir. Dalgalanma aralığı içerisindeki miidahalelcr ise isteğe bağlı olacaktır. 
Ancak merkezi oranlar eski DK\I'na oranla daha sıkı olacağından iiyeler gerekli 

cliizeıılemeleri gereğinden fazla erteleyemeceklerdir.26R Sisteme katılmak ülkelerin 
tercihine bağlıdır. Yunanistan ve Danimarka DKivl-2"ye katılmışlnr, 2001 'den itibaren 

Yunanistan Euro bölgesine dahil olmuştur. 

2.4.2. Tck Para Biriminin Avantaj ve Dezavantajları 

Tek para biriminin kullanılmaya başlaması hiç kuşkusuz ortak politikaları 

uygulamada ve istikrarı sağlanıada yardımcı olacaktır, fakat parasal birliğe iiye iilkeler 

arasında varolan gelişmişlik farkı ortak politikaların bunların herbirinde istenilen sonucu 
elde edilmesini engelieyebilecek ve istikrarsızlık kaynağı olarak oı1aya çıkabilecektir. 

En biiyiik avantaj önceden farklı para birimlerinin kullanılmasından kaynaklannn 

işlem maliyetlerinin ortadan kalkacağıclır. I 995-96 döneminde AB GSY İH'sının %1 'i 

kadarının bu işlemlere ayrıldığı gözöııiine alınırsa, yıllık kazanç 18-26 milyar dolar arasında 

olacağı ortaya çıkacaktır.269 Bankalar ise bundan dolayı kayba uğrayacaklar. Banka 

gelirlerinin% 15'ini oluşturan değişim işlenıleri oıtaclan kalkacağınclaıı bankalar eliğer karlı 

,67 ., s. .. "' A 'A- ILAHŞOR, a.g.c., s.l 1. 

268··Para Krizleri \'C EURO'nun .. .'', s.l5. 
?(ı9 . . . ş .. - A 1 A-S ILAH. OR, a.g.c., s.20. 
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faaliyetlere bakmak zorunda kalacak. bir biitiin olarak toplum ise bundan kazançlı 

çıkacaktır.170 

Euro"nun işlemlerde kullanılınaya başlamasıyla döviz kurlarındaki dalgalanmaların 

dağurdukları risk de orı:ıdan kalkacak. Bu bir taraftan ihracat işlemlerine canlılık 

kazandırırken. diğer t:ır:ıft:ın da yatırımcıların daha giiwnilir ortaında yatırım kararları 

almalarını sağlayacaktır. Bu hem kaynakların etkin dağılımını teşvik edecek. hem reel faiz 

oranları üzerindeki baskıyı azaltacaktır. çiinkii risk ortanımda reel faiz oranları daima daha 

yüksek olmaktadırlar.27 1 

Tek para biriminin kullanılması ülkelerarasındaki fiyat ıniikayesesini 

kolaylaştıracaktır. Bu gelişme hem toptan hem de perakende bazda rekabetin aı1ınasına yol 
açarak fırmaları daha etkin yapılanınaya zorlayacaktır. 

Bankacılık alanında artan rekabete ayak uydıırabilınek için banknların birleşnıcyc 

başvuracakları. uzmaniaşmaya yönelecekleri ve şube sayısında öneml i azaltınalar 

gerçek leşti re ce k leri beklenmektecli r. 272 

Dezavantajların biiyiik bir kısmı ise ortak politika uygulama zorunluluğundan 
kaynnklanabilecektir. Bir dış şokla karşı karşıya kalan biriilke artık kendi çapında gerekli 
ayarlaınalnr yaparak dengeleri sağlayanıayacaktır. Ayrıca uygulanan politikaların iilke 

bazında farklılıkları gözetilnıeclen uygulanaıııayacağından iilkelercleıı biri için uygun olan 

önlem diğeri için istenmeyen olabilir.273 

Diişiik enflasyon ve diişiik faiz oranına dayalı biiyiinıc de farklı etkiler 

yaratabilecektir. Alnıanya \'C Fransa gibi işsizlik oranı% ll 'in iistiinde olan iilkeler için bu 

işsizliği azaltabilecck gibi göriinse ele, daha geride ve dinamik olan ülkelerde (Portekiz, 

İspanya, İtalya) diişiik faiz oranı biiyüme patlamasına neden olabilecek ve sermayeyi bu 

bölgelere çekerek, gelişmiş iilkelerin işgiicii piyasasını olumsuz yönde 

etkileyebi leeekti r.27-l-

1v1erkez bankalarının elindenemisyon haklarının alınnıasıyla ülkeler senyorajdaıı elde 

edilen gelirlerden de mahrum edildiler. Euro'ya geçişte muhasebe kayıtlarındaki ve bilgi 

270nJRAGA Y, a.g.m., s.62. 
?7 ı . ' .. - BILCJILI, a.g.m., s.36. 

272nJRAGAY, a.g.nı., s.63. 
?7~ . , .. 
- · BlLCıiLJ, a.g.ın., sJ7. 

274 '"EURO Altın Ba~laııgıcıııııı Keyfini Slin.llin.:bilccck mi?"', Diinya Ekonomileri Biiltcni, 

S: 1-l-, Tcııınıuz 199R, s.2..J.. 
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sistemlerindeki dlizenlemeler. eğitim. yeni paranın liretim ,.e dağıtımı iilkelere ayrıca ylik 

getirecektir. 

Tablo 37: 1 Ocak 1999 Tarihinden itibaren Geçerli Olan Euro 

Dönüşüm Oranları 

Para Birimi 1 Euro 
:\lman \!arkı 1.955~30 

Bdı;ika fran!.!ı 40.33930 
Uık~l·mtıurg fran!.!ı 40.339900 
i~rall\ l)l Pcsı:ıası 166.386000 
Fransız Fran!.!ı 6.559570 
İrlanJa Puntu 0.78756-l 
Ilahan Lircti 1936.270000 
Hollanda Floriııi 2.203710 
:\rumın;,ı Silini 13.760300 
Portekiz EskliJosu 200.-h'QOOO 
FinlaııJi' a !\ l;ırkası 5.945730 

Kaynak: SİLAHŞÖR, a.g.e., s.l2. 

2A.3. Euro'ya Gcçildikten Sonra Euro Bölgesinin Gösterdiği 

Performans 

Kuşkusuz 1997 ,-\sya krizinin geciknıeli etkisi Anupa ekonomilerini böylesine 

önemli bir dönemde olumsuz yönde etkiknıiştir. Fakat politikaları uyuııılaştırnıada ve 
lilkeler:nası farkların azaltılmasında sağlanan başarı 1999'da Euro bölgesinde giiçlii 

biiylinıe beklentileri de gözönline almdığıncla Euro'nun giiçlii bir para birimi olacağı çoğu 
ekonomist tarafından söyleniyordu. 

Gerçekten de Euro lilkeleri ekonomilerinde kriz sonrası toparlanma hızlı bir şekilde 

devam etmiştir. 1999 yılının ilk çeyreğinde GSYİH'daki diişiiş durmuş ve 1999 bliyliıııe 

oranı % 2,2 olarak gerçekleşmiştir.275 Bununla birlikte, dış ticarette olumsuz gelişme 
devam etmiş ve itlwlat artış hızı ihracat anış hızından biiyUk olmasına bağlı olarak dış ticaret 

fazlası sUrekli cllişliş göstermiştir. Nisan 1998 tarihinde 7,9 milyar euro olan dış ticaret 

fazlası 1999'un aynı döneminele 4.9 milyar euroya cllişmliştUr. Yılın ilk dokuz ayında ise 

42.1 milyar euro olarak gerçekleşmiştir (l998'in ilk dokuz ayın dış ticaret fazlası 61,8 

milyar euro cilizeyinde olmuştur).276 Ekonominin canlanması ile birlikte işsizlik de aznlnıa 

göstermiş: Mart ayında % 10,5'ten Eyliil'de o/o JO,O'a,277 Aralık'ta % 9,6'ya 

gerileıniştir. 2n Enflasyon 1999 yılı içinde artış göstererek % 1,1 eliizeyinde 

n-- )www .ek ll tu p.dpt.gov .tr/ab ha bcr/2000/05-06.Jı tml. 

276www .c k u tu p.d p t.gov. tr/ab ha ber/200 0/03-04 .h tm I. 

277 www .ek ll t ll p.dpt.gov .tr/ab ha ber/2000/0 1-02.Jı tml. 

27 Rw w w .c k ll t ll p.d pt .gov. t r/:ı b ha bc:r/2000/05- O 6 .ht nı 1. 
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gerçekleşmiştir. Özellikle yılın son iki ayı i\·inde belirginleşen bu yiikseliş (Kasım\la yıllık 

enflasyon% ı .s. Aralık'ta ise% ı ,7)279 ilk hedef enflasyonu kontrol etmek olan Al\1B'nı 
harekete geçirdi. Euro'nun yiiriirhiğe girdiğinde% 3 eliizeyinde olan faiz oranları 8 Nisan 

ı999 tarihinde% 0.5'e indirilmişti. -ı Kasım tarihinde yine% 3'e çekilen faizler 3 Şubat 

2000'de% 3.25'e. 16 ;..ıart 2000 tarihinde de% 3.5'e. Haziran'ın ikinci haftasında ise 

birden% -t..25'e çıkarıldı.2SO 

Euro'nun değer kazanacağı beklentilerini güçlendiren bir diğer etken de ABD 

ekonomisinin seyri idi. Uzun siireli büyiime dönemini geçiren ABD ekonomisinin her an 

diişiişe geçeceği ve bu diişiişiin de hızlı olacağı bekleniyordu. Diinya ekonomisinin ınotonı 

göreYini böylece devralacak olan AB'nin parası da değer kazaııacaktı. 

Fakat ekonomistkrin beklentileri bir tiirlii gerçekleşmedi. Yiiriirliiğe girmesinden 

itibaren Euro dolar karşısında sürekli değer kaybetmektedir. (Tablo 38) ı Ocak 1999 
tarihinde 1.17 dolardan 90 centin altına diiştiiğii giiııler gördii. Nedenleri birkaç başlık 

altında toplanabilir. Euro'nun yükselişe geçmesinin nedenleri: 

1. Euro bölgesi ekonomilerinde ,·ar olan yapısal sorunlar şirketleri yatırımlarını 

dışarıda. çoğunlukla da Amerikan ekonomisine gerçekleştirmeye itınekteclir. Amerikan 
ekonomisinin gösterdiği performans da böyle bir gelişme de etkili olmuştur. 1999'da 
doğrudan ve portföy yatırımları olarak dı~arıya yönelen sermaye miktarı 150 ıııilyıır dolara 

ulaşıııış 28l, 2000'in ilk dört ayında 10 milyarlık çıkış daha yaşanmıştır.282 2000 yılının 
ikinci yarısında da durum değişmemiştir. ~B'nde briit yatırımlar hiç aı1mıımış, yatırımcılar 

fonlarını dış piyasalarda değerlenclirmeyi tercih etmişlerdir.~~3 

Böylece AB'nin ABD ve dünya piyasalarına bağlılığı artarken Amerika'daki 

yatırımların% 93'ii yerli yatırımcılara ait1ir.1q...ı 

27 9www .ek u tu p.dpt.gov .tr/ab ha ber/2000/03-04.h tml. 

280 .. Fatura Merkez 13ankasın::ı Çıktı", Para Dergisi, 5.291, 26 Mart-l Nisan 2000, s.l3. 

?Sı..,- .. ı~ - -aı ura ... ·, s. ·'· 

282··Nc Olacak Bu Euro'nun Hali?", Para Dergisi, 5.298, 1-l-20 Mayıs 2000, s.l 1. 

283"Büyümc Üzerinde Kara Bulutlar", Para Dergisi, 5.318, 1-7 Ekim 2000, s.9. 

28-ll'cır MİHALÇUK, "Zcleıııy Euro". Espert Dergisi, No: -l23, 12.11.2001. s.33. 



Tablo 38: O 1.0 1.1999 ile 02.0~.200 1 Tarihleri Arasında 

Euronun Dolar Karşısındaki Seyri 
Tarih ı E/$ ı Tarih ı E/$ ı Tarih E/$ -

O 1 .O 1 .1999 ı .ı700 27.ı2.ı999 ı.0071 07.0S.2000 0.9-B~ 

ıs.Oı.ı999 ı.ı602 ı O .O ı .2000 ı.0071 O-to9. 2 000 0.90ı3 

08.02.ı999 ı.ı454 07.02.2000 ı.ooı7 02.ı 0.2000 0.8492 
o 1.03. ı 999 1.12+-l 07 .0~ .2000 0.9360 01.11.2000 (U{390 

05.04.1999 ı.ıo80 03.04.2000 0.9607 0-LI2.2000 0.8438 
05.05.1999 ı.0988 O ı .05.2000 0.9403 os.oı.2ooı ı.0749 

22. ı ı.ı999 ı.o6ıO ıo.06.2000 0.9618 05.02.200ı 0.9223 
06. ı 2. ı 999 1.0287 03.07.2000 0.9-!60 05.03.200ı 0.9089 

02.0-!.200 ı 0.8959 

Kaynak: .. International Figures of the Week"', Business \Vcck Dergisi, İlgili 

Sayı! ar. 

lOS 

2. AJ\1B'nın konfederatif yapısı etkili politikaların uygulanmasını engellemektedir. 

Özellikle Fransa ve Almanya yetkililerinin gerçekten Euro'nun arkasında oldukları hiç 

belli olmamaktadır.285 A\IB yetkililerinden gelen çelişkili açıklamalar da piyasaların sakin 

seyretıııesini önlemektedir. Bu özellikle 3 Şubat 2000 faiz aı1tırımından 16 J\1art 2000'deki 

faiz arttırımına kadar geçen siire içinde göze çarpacak nitelikteydi.286 Ai'v1B Başkanı \Vinı 
DUISENBERG Hollanda \lerkez Bankası iken gösterdiği tutarlılık ve kararlılığı 

göstermekten uzak olmakla suçlanmaktadır. ;\ma onu sınırlayan etkenler de vardır: 

yukarıcia bahsedilen A\IB'nin konfederasyon şeklinde kunılımış olması: personel azlığı ki 
bu kapsamlı ekonomik analiz ve tahminler yapılmasını engellemektedir. Y:ıni ,-\,\1B'nın 

yapısal sonıniarı Euro'nun diişiişiinde etkili olmaktadır.287 

3. Anıerikan ekonomisinin gösterdiği performans ekonomistleri son yıllarda hep 

yanıltmıştır. Kimsenin öngörmediği böylesine uzun hızlı gelişme dönemi, ekonominin 

yavaşlama sürecine, geçişin yumuşak olması ve yavaşlıyor olmasına rağmen hala cllinya 

ekonomisinin motoru işlevini elinde bulundurması bliyiik ölçlide FED Başkanı Alan 

GRE01SPAN'ın başarılı yönetiminden kaynaklanmaktadır. Başlangıçta euro'nun 
gliçlenmesini ABD ekonomisinin her an çökebileceği tahminine dayanelıran iktisatçılar 

yanılınca bu sefer de resesyonun etkisi konusunda yanlış talınıinlercle bulundular. Avrupa 

ekonomisi ABD ekonomisinden 2000'de de daha yavaş biiylidii.288 (Tablo 39) 

Tahmin edildiği gibi, 2001 yılında AB ekonomileri ABD'yi geçememiştir. Artık şu 

285·-sıçak Kemiğe Dayandı", Para Dergisi, S.3ı8, ı-7 Ekim 2000, s.ı4. 

? 86··r- ·· ıJ - -;ıtura ... , s ... 

287-'Euro'ııun ipleri Kimin Elinde?", Para Dergisi, ı3-ı9 Haziran ı999, s.l3. 

288 .. Euro'dan Umut Yok", Para Dergisi, S.326, 26-2 Aralık 2000, s.ıo. 
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ortaya çıkmaktadır: bii) lime sırasında ABD ekonomisinden biiyiik öl~·iide t'tkiknen AB 
dlinya piyasalarında liderliği iistlenemiyor. Bunun en büyük nedenlerinden biri de 
Almanya. Bu ülkenin sırt· kendi çıkarlarını gözönünde tutarak hareket etmesi aı1ık A:\18 ile 

ilişkilerde sortınlarm ya~anınasına neden olnıaktadır.2S9 

Tablo 39: AB, ABD Ye Japonya Ekonomilerinin 1998-2000 Yılları Arasında 

Gerçekleşen Biiyüme, Enflasyon Ye İşsizlik nakamları . 
199~ 1999 2000 

ABD 
-Bii\ ii nı~ ..ı ...ı -l.2 .:'i.O 
-Eıııla~H'll 1.6 2.2 3.-l 
-h~izlik -l . .:'i -l.2 ...ı.o 

.hıpom a 

-Bii\ üııı~ -1.1 0.8 1.9 
-EııtlaS\011 0.6 -0.7 -0.6 
-i~~i.dik -l.l ...ı.7 ...ı.7 

AB 
-Bii\ üm~ 2.1 ) -

-.:ı 3.-l 

-Enılas\ l'll 1.1 1.1 2.9 
-iş~izlik 10.9 10.0 9.2 

Kaynak: ·'Avrupa Bu Yıl .--'\BD'yi Geçecek"". Para Dergisi, 5.342, 18-24 ~!art 2001. 

s.ll. 

3. 19941\tEKSİK.\ KRİZİ 

3.1. Meksika'nın Kriz Öncesi Sergilediği Gelişme 

3.1.1. 1982 Ye 1986 Yapısal Uyum Programları 

1982 dış borç krizinden başlayarak SO"Ii yılların sonuna kadar Meksika uluslararası 
finans sisteminin başını ağrıtınıştır. Krizi atiatmak için uygulamaya konulan politikalar 

yeterli kararlılıkla slirdiiriilenıeyince yeni tıkanıklıklar meydana gelmiş ve ekonomicle 

sıkışıklıklar birbirini izlemiştir. 

1982 yılının sonlarında kurtılan yeni hlikiimet bir yapısal uyum programını yUrUrlliğe 
sokımıştur. Politikada sıkı blitçe ve para politikaları öngöriilliyor, sermaye Jıareketkrincle 

ve dış ticarette liberalleştirnıe amaçlanıyordu. Peso devallie edilmiş ve kurun periyodik 
olarak ayarlanması kabul edilmişti. IMF'nin de desteğiyle Meksika dış borçlarını yeniden 
yapılandırnıış ve programın uygulanabilmesi için yeni finansman kaynaklardan 

yararlanabilme fırsatına kavuşnıuştu. 

Uygulanan bu politikalar başlangıçta ekonominin rahatlamasını sağladı. İç ve dış 

2l-\9www .fiııın:ı rkct.rıı 
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dengesizlikler giderilebilmiş. enflasyonisı baskılar azaltılmış \'e ekonomi biiyUmeye 

başlamıştı. Ancak 19S5"in ikinci yarısından itibaren durum değişti. 

:\!ali disiplinin sağlanmasında atılan geri adımlar hasarın giderilmesi için ek 

harcamaların yapılmasını gerekli kılan 1985 Eyliil depremi ile de birleşince kısıtlayıcı biitc;e 

politikasında disiplin t:mıamen kayboldu. Diinya piyasalarında petrol fıyatlarının diişmesi 

bu iiriin ihracatından önemli gelirler sağlayan ~leksika"nın dış dengelerini de bozdu. Bu 

olumsuz gelişmeler iizerine 1986 yılının ortalarında yeni bir istikrar programı yiiriirliiğe 

konuldu. 1982'de uygulanandan pek farklı olmayan bu progranı 1987'ye gelindiğinde 

ılınılı bir biiyiinıe sağlamış. ôdenıeler dengesi fazla verıneye başlamıştı. Bn gelişmelerde 

ağırlık \'erilen özelleştirınenin de etkisi yadsınamaz. Bununla beraber enflasyon kontrol 

altına alınamadı. Tam tersine artış gösteren enflasyon oranları nominal faiz oranlarını 

yükselterek biitçe açığını arttırdı. Zincirleme etkisiyle iicret artışlarını ve KİT iirtinieri 

fiyatları yUkselişini hızlandırdı. Yabancı sermaye knçışı bnşlndı. Merkez Bankası Peso'yu 

serbest dalgalanmaya bırakınca da Peso siirekli değer kaybetti.290 

3.1.2. 1987 Ekonomik İstikrar Programı 

Bu krizle birlikte ekonomicle istikr:m sağlamayı devletin başaramayacağına kesin 

gözle bakılıııaya başladı. Özelleştirme hazırlanan yeni istikrar programının temel taşlarından 
biri haline getirildi. Dikkatleri çeken bir eliğer nokta da siirekli ekonomik biiyiinıc 

stratejisinin benimsenmesi. bu ;ımaca ulaşmaefa da y;-ıpısal reformtın uygulanmasının 

yanısıra bir de ekonominin istikrarlı olmasına dikkat edileceği idi. 

Ekonomik istikrarın sağlanması için ilk olarak peso eleğerinin enflasyonİst 

beklentileri kıracak şekilde siirekli diişiiriilmesine başvunılacaktı. Başlangıs·ta yiiksck 
tutulan reel faiz oranları ekonomiye olan gii\·enin artmasıyla aşam;ılı olar;ık diişiiriilecekti. 

Ayrıca biitçe ;ıçığını emisyon dışında yollard;ın finanse eelilmesinin yanında kamu 

harcamalarının önemli ölçiide kısılnıası öngöriilnıiiştii. Bunu desteklemek için vergi tabanı 

genişletilerek ve vergi oranları diişiiriilerek gelirleri aı1tırılacak, vergi kaçakçılığını önlemek 

için gerekli önlemler alınacaktı. Ekonominin eliize çıkarılmasında kaçakçılığı önlemek için 
gerekli önlemler alınacaktı. Ekonominin diize çıkarılmasında çalışan ve işçi kesiminin 

desteği ni n alınması da programın ay ı rtedici özel! i klerindendi r. Ekonomi de yapısal reform 

gerekliliğini ele anlayan hiikUmet bu amaçla vergi sisteminin düzenlenmesi, kamuya ait 

işletmelerinin özelleştirilmesi ve dış ticaretin daha da liberalleştirilınesini planlıyorclu. 

Uluslararası finans çevrelerinin de sağlayacağı yeni elestekler ve eski borçların 

konsolidasyonu ile ihtiyaç duyulan kaynakların elde edilmesi kolaylaştırılacaktı.29l 

290Diindar SAÜLAM ... Meksika Ekonomik Krizi", Banka ve Ekonomik Yorumlar 

Dergisi, Ocak ı996, s.5. 

29 ıSAÜLAM, a.g.m., s.6. 
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Programa uymada kararlılık ,.e diinya ekonomisinde aşırı dalgalanmaların olmanıası 

bıı seferinde \1eksika ekonomisinin iyi peıformans sergilemesini sağladı. Pozitif biiylime 

yakalanabil miş: 1988-92 döneminde bii~ iime % 2.5'un iistiinde seyretıniştir. (Bazı 

biiyiikliikler Tablo-tO'da yeralmaktadır). Enflasyon da iiç haneli rakamlardan kabul 

edilebilir diizeye çekilmi~ti. Bu gelişmede özelleştirmeden elde edilen gt'lirlerle kamu 

açıklarının daraltılmasının payı biiyiiktii. Özelleştirme eşi görülmemiş boyutlarda 

gerçekleştirildi: kamu kunılu~larının% 80'i elden çıkarıldı. Özelleştirme sırasında yapılan 

biiyiik çapta hisse senedi ihracı ve sermaye piyasasmın önemli ölçiicle liberalleştirilmesi 

i\leksika'nın yabancı yatırımcılar için cazip yatırım alanı haline dönüşmesine yol açtı.292 

Uuslararası finans piyasalarının 1989 yılının ikinci yarısından itibaren güvenini kazanması 

alınan yeni borçların vadelerinin uzamasına ve faiz oranlarınlll diişnıesine olanak tanımıştır. 

Bunun yanında borçlanma araçlarında da çeşitlennıe göriilmiiştiir. Önceden borçlar ticari 

bankalarının oluşturduğu senelikasyondan kredi sağlanırken 1989'un ikinci yarısından 

sonra tahvil.mevduat seı1ifikası. banka finansman bonosu. hisse senedi çıkarma gibi daha 

esnek finansınan usullerine başvurulmaya başlamıştır. Finans piyasalarının giivenini 
kazanmada sadece istikrar programının uygulanmasıııı göstermek yanlış olur. \leksika'nııı 

önde gelen firmalarıııın biiyiik çapta iiretken yatırım potansiyeline sahip oluşu ve yabancı 

sermayenin yatırım stratejilerindeki değişiklikler de btıııda önemli yer tutmaktadır. 
Başlangıçta karların yüksekliği yabancı yatırımcıları çekerken daha sonra kurumsal 

yatırımcılar portföylerini çeşitlenciirmek içiniilkeye gelmeye başlaıııışlarclır.293 1988'de 

net yabancı sermaye çıkışı ya~nnırken. 1989 yılında 9 milynr. 1992'cle 26.5 milyar ve 1993 
yılının ilk iiç ayında 22 ıııilyar dolar yabnncı sermaye girişi olmuştur. i\·1eksika Borsası ise 

diinyanın en çok kazandıran borsaları arnsındaydı. Eııdeks 1991 'de% 125. 1992'cle% 25 

ve 1993'te% 50 oranında yiikseldi.29-l 

Tablo 40: Meksika Ekonomisine Ait Bazı Makrockonomik Göstcrgclcı· 
1990 1991 1992 1993 2000 

BU\liıııe Oranı ek -l . .'i ~.6 2.6 o ...ı 6.9 
Tiiketici Fi\atları Artısı (k 29.9 18.8 ll .9 8.0 9.5 
Biiıçe Açıi!ı 1 GSYiH -2.8 -05 1.6 0.7 -1.1 
Briit Yurtiçi Yat./GSYİH 21.9 22.-1 22.8 20.6 23.3 
Brüt Yurtiçi Tas./ GSYİH 155 1-1.3 13.9 ı -1.1 215 
Cari iskmler Acıi!ı 1 GSYİH -3.2 --1-.8 -6.8 -6.-ı -~.1 

De,·let Dış Borçları 1 GSYİH 31.7 26.1 30.5 31.1 26.9 

Kaynak: IMF Survey, 6. Rev., 1995, s.#; 

2000 verileri \rww.worldbank.org/countrydata. 

292suat OKTAR, ··rvfcksika'da Finansal Kriz", Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, 

Nisan 1995. s.6. 

293 sAu··ı .. AI\.1, s _ a.g.nı., s .. 

29-lOKTAR. "Mcksib'da ... ", s.6. 
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3.2. !\1cksika Krizi 

3.2.1. Krize Adım Adım 

\lakro düzeyde göze çarpan sonuçlara ulaşılması içeride ekonominin güçlendiği 

anlamına gelnıiyordu. Sanayide yapısal reformtın gerçekleştirilememesi rekabet giicii 

kaybına yol açtı. Tasarruf oranının aı1tırılamaması ve yatırım aı1ış hızının eliişınesi biiyiime 

oranının da düşük gerçekleşmesi anlamına geliyordu. İhracat kapasitesinin artmasına 

rağmen ticaretin liberalleştirilmesiyle daha hızlı biiyiiyen ithalat sayesinele dış ticaret açıkları 

biiyiidii. 23 milyar dolar olan ve GSYİH"nın % 6.4'iiııe ulaşan cari işlemler açığı biiyük 

çapta yabancı sermaye girişi ile kapatılmaya devanı ediyorclu.29S Cari işlemler açığının 
kapatılması içeri çekilen yabancı sermaye mnl piynsalarıncla bir yandan aşırı tiiketinıc yol 

açarken. di ğer yandan da yuniçi özel tasarruf hacmi ni geri letiyord u. 296 

.. l.slında sinyaller endişe vericiydi. Finans piyasaları bunlara göz yumnıuş, hiikünıet 

yetkilileri de devaliiasyonun giinclenıde olmadığını söylemişler. piyasalar da buna 

inaııııııştır.297 Sadece U:\CT AD Raporlarında gerçekiere dikkat çekilmeye çalışılıyorchı. 
UNCTAD 1993 Yılı Ticaret ve Kalkınma Raporunda sermaye girişinin siirekli 
olamayacağı, para değerinin artışı her an terse dönerek çökiintüye yol açabilcceği 

belirtiliyor. Ayrıca paranın değer kazandığı ve ticaret açığının biiyiidiiğii ortanıda dış 
borçların geri öcleıııııesinde sorunla karşılaşacağını da savunuyordu. Ol<ıcak krizin 
önlenmesi için de kısa dönemli sermaye lıarekctleriııi kontrol etmeyi ve noıııiııal döviz 

k url arıııııı aşamalı olarak oy naması na izi ıı vermeyi öneri yorclu.2()~ 

3.2.2. Krizin Başlangıcı Ye Gelişimi 

Krizin ipi birkaç faktöriin birarnya gelmesiyle çekilmiş oldu. Ocak 1994'te Chiapas 

ayaklanmasıyla iilkede gelir dağılımı eşitsizliğinelen kaynaklanan sosyal rahatsızlık açığa 

vurulmuş olclu.299 Yaklaşık bir ay sonra ABD Merkez Bankası'nın sıkı para politikasının 

uygulanmasıyla faiz oranları arttırıldı.~00 :v1<trt ayında yaklaşan başkanlık seçimlerinde 

295 Erıuğnıl KARSAK, ··rv1cksika'da Y:ışanan Ekonomik Gelişmeler'". Banka ve Ekonomik 

Yonınılar Dergisi, Haziran 1995, s.36. 

296A.Erinç YELDAN, "Meksika Krizinin Öğrcııiklcri ya daHades Cehenneminde Azgelişmişlik"', 

Miilkiyclilcr Birliği Dergisi, C.XIX, S.l86. Aralık 1995, s.38. 

297"Para Krizleri", s.26. 

298Tr::ıde and Development Report, UNCTA D, 1993, s. 122. 

799. •. - SAGLAM, a.g.rn., s.IO. 

~OO Ayşe FERLİEL, "'21. Yüzyılın İlk Krizi ,.c Tiirkiyc··, Miilkiycliler Birliği Dergisi, 

C.XX. S.ISS-189. Şubat-Mart 199ô, s.26. 
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adaylığını koyan Luis COLOSİO"nun öldürülmesi de toplumdaki çalkanıılan güçlendirdi. 

Yaklaşan seçimler öncesi mali disiplinin g.e\'şetilıııesi yatırımcıları ihtiyatlı da\Tanmaya 

itmiştir. 

~teksika'ya 1989'da giren yatırımlar içinele poıtföy yatırımları yok iken 1990 yılında 
5,9ıııilyar dolara ulaşmıştı. 1992 yılının scınunda ise poıtföy yatırımiarına yönelen yabancı 

yatırımıniktarı 21 milyar düzeyinde idi. 1989-92 kesiti ele alındığında böylece yatırımların 

3/4'iiniin portföy yatırımiarına yönelik olduğu göriiliir;:ı.oı Bu tiir yatırımların artması bir 

yana. cari işlemler açığında herhangi bir iyileşme sözkonusu değildi ve bu açığı kapatmada 
:\teksika her geçen giin dışa daha fazla bağımlı hale geliyordu. 

Bu faktörlerin bileşimi yabancı yatırımcıların iilke ekonomisine duydukları giivenin 

nzalmasına yol açmıştır. Siireç gittikçe biiyiidii. yatırımcılar daha cliişiik getirili fakat daha 
gii\'enli ABD piyasasını tercih etmeye b:-ışladılar. Peso iizerindeki baskı her geçen giin 

aı1mıştır. Daha önce ekonominin dengelerini sağlamada kullanılan araçlar da şimdi tersine 
işlemeye başladı. Biiyük çnplı sermaye girişi enflasyonisı baskıyı aıttırdığı için hiikiimet bu 

aşırı likiditeyi kısn vadeli yiiksek faizli bonolar (Tesobono) çıkararak geri çekmeye 

çalışmıştır.3°2 Bunların bir kısmını daha sonra dolara endeksleyerek devlet garantisi ele 

vermiştir. Sermaye kaçışının başlamasıyla birlikte Tesobonolar döviz rezervlerinin 

erimesinde biiyük rol oynamışlarclır.··;o3 1994 yılının Ocak ayında 32 milyar dolar 

diizeyinde olan rezervler :'\ralık ayına gelindiğinde 7 milyara gerilcmiş bulunuyordu:-;o-ı 

Kaçan sermayeyi durdurmak için sıkı para politikası uygulamaya sokuldu. Böylece faiz 
oranlarının aı1ması, döviz girişinin özendirilmesi ve rezervlerde istikrar sağlanacaktı. işçi ve 

işvereniiderleriyle yapılan göriişmelerden sonra 20 Aralık 1994 tarihinele% 15 oranında 

devaiiiasyon yapma kararı alınmıştı. Fakat bu yeterli değildi ve Peso iizerinde baskıları 

azaltma amacına ulaşamadı, çiinkii rezenierin zaten biiyiik kısmı harcanınıştı. Hatta böyle 

bir davranış uygulanan politikalara gih·enin kaybolmasında etkili oldu, çiinkii politik 

kargaşa siirerken, tamamlayıcı önlemler alınmanıış ve önceden uluslararası destek 

sağlannıamıştı.305 Peso üzerindeki baskıların hafifletilememesinin yanında döviz 

rezervlerinin yeterli diizeyde olmaması paranın serbest dalgalanmaya bırakılınasına yol 

açmış ve Ocak l995'e gelindiğinde değer kaybı o/o 60'a ulaşmış, döviz rezervleri ise Ocak 

301 oK·ı·AI' "J\1·k 'k '·' " · 6 "• · c sı a ua ... , s .. 

302SAÜLAM, a.g.ın., s.IO. 

303 Doğan DERELİ, "Meksika Krizinden Türkiye'nin Alacağı Dersler", Banka ve Ekonomik 

Yorumlar Dergisi, Temmuz 1996, s.58. 

304KARSAK, a.g.ın., s.37. 

305.'Para Krizleri .. .'', s.27. 
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ayı sonu itibariyle 3.5 milyar dolara geriknıiştir.306 Ekonomi derin resesyoııa girmiş 
( 1995 ekonomik büyüme -\c5). krizin b:ı~laııgıcıııdan itibaren 7 ay i~·iııde 250.000 iş~·i 

işsizler ordusuna katılmış. 199-+ yılı yabancı sermaye girişi 10 milyar dolarla sınırlı kalmıştır. 

Bu ortanıda Ernesto ZEDİLLO b:ı~kaıılığında kurulan hükümetin Ocak 1995'te 

açıkladığı krizden çıkma planı fiyat kontrollerini. istikrar önlemleri ve özelleştirme gibi 

başlıklar içeriyordu. Entlasyonu düşük ıuıabilınek için -S"c 10 ile% 30 arasında-iicret ve 

fiyat kısıtlamaianna gidilmesi bütçe harc:ıınalarında 5 milyar dolarlık azaltmaya gidilmesi

ki yıllık enflasyonun CJc 10 ile% 30 arasında gerçekleşmesi beklenen bir ortamda daha 

önce uygulanan istikrar progranıları gere~i zaten% 13 oranında gerilemiş olan reel ücrctiıı 

% 25'1ik bir kaybı daha sözkonusudur- biiyiinıenin % 1.5 oranında sağlanması. cari 

işlemler açığının 14 milyar dolara çekilmesi (GSYİH'nın% -+.3'ü) planlanıyordu. Ücrcte 
verilecek% 7 oranında zam. parasal hacim genişlemesinin 10 milyar dolar eliizeyinde 

korunması (bir önceki yılın sıkı para politikası koşullarında bile bu rakam 60 milyar dolar 
idi). faiz oranlarının 0'c 70'1ere çekilmesi.liınan ve demiryolları işletmelerinin, radyo ve 

uydu haberleşmelerinin özel sektöre açılması sayesinde ekonomi düze çıkarılacaktı.:;07 

Ancak hazırlanan bu program fazla iyimser bulundu ve piyasaların güvenini kazanamnci ı. 

3.2.3. Krizi Atiatma Çabaları Ye Kriz Sonrası Gelişme 

l980'lerden itibaren 1\IF nezdinde uyguladığı istikrar ve yapısal uyum progranıları 
\·e elde ettiği başarılar ~ayesinde 1\lcksika dışa açılınada eliğer gelişmekte olan ülkelere bir 

örnek, gelişmiş iilkelerin \'C uluslararası finans kuruluşlarının gözbebeği idi. Böylesine 

desteklenen bir iilkenin kriz yiiziindeıı iflas durumuna gelmesi diğer gelişmekte olan 
ülkeleri benzer yolu izlemekten alıkoyabilir, daha da önemlisi, krizin onlara da sıçraması 

kiiresel krize döniişebilirdi. Böyle bir gelişmeyi göze alanıayanl1\1F çıkış yolu arayışlarına 

gireli ve bu yolda en büyiik destekçisi ABD idi. Amerika krizi Meksika sınırları ilc sınırlı 
tutarak ve en kısa siirede sona erclirerek yabancı yatırımcıların güveninin sağlanınasında 

kendi çıkarlarını gözetiyordu. İlk olarak. \leksika'daki yatırımcıların bliyiik çoğunluğu 

Aıııerikalılardı. İkinci neden, krizin slirıııesi ABD piyasına ucuz Meksika mallarının akışına 

neden olabilirdi. Son olarak da, krizin uzun sürmesi ABD'ye kanun dışı giren göçmen 

sayısını hızla arttırabilircli. Dolayısıyla krizi bu aşamasında kesnıek Amerika için çok daha 

avantaji ı idi .:>OS 

12 Ocak 1995 tarihinele Clinton Meksika'ya yardım paketini açıkladı: ABD 

hükUmetinin 40 milyar dolar, IMF'nin 7.3 milyar dolar ve BIS'in 5 milyar dolar tutarında 

payları olan bir kredi açılacaktı. Böylece zamanı gelen borç taksitleri ödenebilecek ve 

~060K'I'AI' "'1 ı. ·ı. 'd .. 7 · '· n c,.;sı,.;a a .... s .. 

307YH.DAN, a.g.ın., s.39. 

308KARSAK, a.g.nı., s.3H. 
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yabancı yatırımcıların giiwni yeniden sa&laınaya \'alışılacaktı. Ancak açıklanan krizi atiatma 
prograınmın gerçekçi olmaması ve Clinwn'un ,·adettiği meblağı Amerikan Kongre'sinin 

onayım gerektirmeyen Kambiyo Destekleme Fonuna gih·enerek vaadetınesi Kongre'nin 

bu büyüklükte bir kuı1arma paketine karşı çıkmasıyla sonuçlanmıştır.309 

Bunun Uzerine yeni bir yardım paketi iizerinde anlaşmaya varıldı. ABD'nin bu 

paketteki payı 20 milyar dolara düşmüş. !\IF Ye BIS'in sırasıyla I 7 ve 1 O milyar dolara 

çıkarılmıştır. Kredi karşılığında 7-deksikanın gösterdiği teminat ise petrol gelirleri olmuştur. 

Pes o • nun deval iiasyonu. \te ksi ka ·nın NA FTA 'ya girişi nin meyveleri ni toplanıaya 

başlaması ve dünya ekonomisindeki e!Yerişli koşullar krizin atlatılabilmesiııde etkili 
olmuştur. Ekonomi 1996 yılında 9c 4.5. 1997 yılında ise 7o 4,3 dolayında biiyiinıe 

göstermiştir.310 Biiyiimeninmotonı göreYini ise ihracat üstlenmiştir. İhracat patlamasının 
birkaç nedeni vardır. Birincisi. iç piyasada reel iicretlerin gerilemesiyle ellişen satın alma 

giicii iireticileri mallarını satabilccekleri dış piyasa arayışlarına yöııeltıııiştir. Reel ücretierin 

ellişiişii aynı zamanda ihracatçıların rekabet giiciinii de aı1tırnııştır. İkincisi Haziran 1994'te 
i\leksika'nın NAFTA'ya katılmasıyla birlikte özellikle ABD ile olan ticari ilişkiler artmış 

ve ticaret hacmi 150 milyar dolar eliizeyine yiikselmiştir. Bu bir taraftan sanayi 

kesimindeki ücretierin ABD'dekinin onda biri eliizeyinde olmasındaıı 311 • diğer taraftan da 
ABD ekonomisinin dinamik olmasıncl<ııı dolayı i\leksikaıı iiriiıılere yarattığı talepten 

kaynaklannıaktadır.312 İhracat diizeyiniıı hızla yiikselnıcsindc bir diğer önemli etken de 

petrol fiyatlarmııı beklenenden daha yiiksek diizeycle gerçekleşmesidir: 1996 yılında mali 

gelirlerin 2 milyar dolar arınıasının gerisinde yatan neden ele bııdur.3 13 Ve tiiın bu 

nedenlerin altında yatan husus, Peso'nun biiyiik oranda clcvaliiasyonu. 

İthalat artışı ihracat artışından daha bliyiik olmuştur. İhracata yönelik endiistrileriıı 

aşırı derecede ithal girdilere bağımlı olması bunu kaçınılmaz kılmaktadır. Bu eğilimi 

kamçılayan bir diğer neden ise reel gelirdeki kliçiik bir iyileşmenin tüketim diişkiinliiğii 

yiiziindeıı hemen ithalatı aı1tırıcı etki yapınasıdır.31 ...J. 1996 yılında gerçekleşen ithalat aı1ışı% 
23,6 oranında alımış, Haziran 1997 ithalatı bir önceki yılın aynı dönemine göre% 32,1 'lik 

aı1ış göstermiştir. Fakat ithalatın ihracattan daha hızlı aı1masıııa rağmen ticaret dengesi I 997 

309SAGLAM, a.g.m., s.l-1 . 

.:ıı 0"Şok Tedavisinin Mirası", Diinya Ekonomileri Biiiten i, S.9, Ni sn n 1997, s.38. 
311 ·'Md:sib Ekonomisindeki Slirpriz Gc!işınl'lcr'', Diinya Ekonomileri Biilteni, S.7, Ekim 

1996, s.l7. 

312"Mcksika Ekonomisi", Diinya Ekonomileri Biiltcııi, S.ll, Ekim 1997, s.-18. 

313"Mcksika Ekonomisindcki ... ", s.l7. 
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yılının ilk altı ayının sonunda hala pozitif gerçekleşmi~tir: 182 milyon dolar.315 Cari 
işlemler dengesi ise daha 1996 yılının ilk yarısında 523 milyon dolarlık bir fazlalık 

verıniştir:' 16 

Ancak olumsuz gelişmeler de y~_)k değil. Dışarıya hem girdi. hem finansınan 

açısından bağınılılık en büyük sıkıntılardan biridir. Bunun yanında gerçekleştirilen 

özelleştirme sonucunda ekonominin kontrolü adeta yabancıların eline geçmiş durumdadır. 

Bankacılık sektörünün <:c 50'sinden fazlasının yabancıların elinde olması endişe 

vericidir.317 Ülke içinde bölgeler arası gelir ,.e gelişmişlik farklılığı ise sosyal patlanıaya 
sürüklüyor. Kuzeyde bir eyaJet olan :\uc\O Leon"da ücretler en yoksul Giiney eyaleti 

Chiapas"takinden iiç misli yüksektir. Durum böyle olunca. ülkeyi kaosa sürükleyen iki 

gerilla grubunun da en yoksul iki eyalerten çıktığına şaşmamak gerekir.31 8 

Güneydoğu Asya krizinden 1\leksib pek etkilenmedi denilebilir. Rusya'nın diiştiiğii 
durum ise ?\1eksika'yı etkilememesi miimkiin değildi. Peso iizerindeki baskıların artmasını 

önlemek için faizler ikiye katlanarak \'c -Urlara çıkarıldı. Ama genel olarak denilebilir ki, 
i\feksika bu krizden ele diğer iilkelerdeıı daha az etkilendi. Biiıçe açıkları GSYİH"nın 7o 
1,25 eliizeyinde konınabildi. 1999'cla ise % 1,1 'e indirildi. 1998'de% 4'iin iistiincle 

biiyiime sağlanclı.-~ 19 Diinya piyasalarında petrol fiyatının yüksek olması bu rakamın o/o 3.6 

ve 6.9 olara k gerçekle şıııesi ne yol açtı. .-\nca k d ışarıya bağ ı ml ı lı k 1999-2000 yı ll arı nda 
ithalatın ihracattan daha hızlı artmasına neden ol;-ırak (ithalat artışı% 13.8 ve o/c 21 .4, ihracat 

artışı 1/c 12,4 ve % 16) cari işlemler dengesinin o/ı: 3.0 \'C % 3,1 açık vermesiyle 

sonuçlanmıştır. Enflasyonu kontrol altında tutan ~leksika (% 16.6 ve% 9,5) borçbnmacla 
da ihtiyatlı davranarak borç/GSYİl-I oranını 1999'da% 35,0 ve 2000'de o/o 26,9'a 

indirmeyi başarııııştır.-rzo 

\leksika ekonomisinin giiçlenmiş olması ilc birlikte dışa açıklığı yüksek diizeyde 
olması dış şoklara oldukça duyarlı kılmaktadır. Ticaret ve sermaye hareketlerinde hemen 

hemen hiç kısıtlama kalmamıştır. NAFfA ·ya girmesi devam eden blok! aşına siireci içinde 

önemli bir adını olmakla birlikte diğer Uyelerle arada gelişmişlik farkının olması 

Meksika 'yı dezavantaj! ı duruma diişiirmektedir. Ayrıca zararları da yok deği 1: NAFf A 'ya 

girmesiyle zaten zayıf olan tarım kesimi yok olnıa tehlikesi ile karşı karşıyadır. ABD 

315.'Mcksika Ekonomisi ... ". s.-1-9. 

3I6"Mcksika Ekonoınisindeki .. :·, s.l9. 

3ı?.'Mcksika Ekonoınisindcki ... ", s. IS. 

3I8.'Şok Tcda,·isinin ... ", s.-1-1. 

319·'Sıkıntıyı Meksika da Hissediyor ... Hiirriyet Bu.siness Week Dergisi, 20 EylUl 1998, 

s.7-l-75. 
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ekoıwınisinde olası bir yaYaşiama ABD Ye Kanada'dan çok ~1eksika'yı Ytıracağı da 

un urulma ma lı d ır . 

..ı. GÜNEYDOGU ASYA KRİZİ 

ll. Diinya savaşı sonrasında söz konusu bölge ülkeleri hızlı nüfus artışı. kişi başına 

diişiik gelir. düşük eğitim seYiyesi ile tam bir azgelişmiş ülke göriinüınünde idiler. Doğal 

kaynakların olmaması. beşeri sermayenin ülkelerin çoğunda vasıfsız olması gibi özellikler 

gelişme sürecinde fazla bir ilerleme kaydedemeyeceklerinin işaretlerini veriyordu. Ancak 
önce Japonya. sonra bu iilkeyi örnek ımıdel alan bölgenin diğer ülkeleri hızlı kalkınma 

sürecine girdiler ve 30 sene içinde bazıları yoksullar kategorisinden zenginler sınıfına. 
diğerleri ise en az orta gelirli ülkeler yanıııcla yer almaya başladılar. 

..ı.ı. Güneydoğu Asya Ülkelerinin 1960-1995 Dönemindeki Gelişme Siireci 

..ı.ı.ı. Güneydoğu Asya Glkelerinde Uygulanan Politikaların Ortak 

Yönleri 

Başlangıçta Güneydoğu Asya ülkelerinin çoğu ithal ik:ııneci politik:ılnr uygulamıştır. 

Başta tekstil ve gıda gibi hafif emek yoğıın sanayilerde kendi kendine yeterli dunııııa 
gelmişlerdir. Ancak eliğer iilkelerden farklı olarak, ithal ikameci politikaların ikinci 
aşamasını -dışa açılıııayı- başiatmakta gecikmemişlerdir. Zamanla iirctim ara mallara, daha 

sonra da sermaye malları tiretimine kaydırılmış. son olarak da yiiksck teknoloji iiriinlerinin 

geliştirilmesi ve iiretiıııinde en önemli bölge durtımuna gelmişlerdir. Balısedilen dışa 
açıklık sadece ihracata yönelmekle sıııırlı tııtulınanıış, yabancı sermaye ve teknolojiye açıklık 

da ilerlemenin temel taşları olımıştur. 

Dışa açılma ve diinya pazarlarında rekabette firmalar hiçbir zaman tek başına 

bırakılmanııştır. Gelişme ve dış piyasalarda rekabet etme potansiyeli olan firımılara selektif 
krediler sağlanmış, ihracat pazarlaması konusunda uzman kuruluşlar oluşturularak destek 

verilmiştir. Dışa açılmada belirlenen kriteriere uyum sağlayarak başarılı olanların yanında 

dış rekabetle zorlanan, ancak gelecekte rekabet gliciinlin artacağından enelişe duyulmayan 

firmalar da desteklennıiştir. Alınan teşvik ve destekler yiiziinden hantallaşan, 

verinısizleşenlerden ise destek anında çekilnıiştir. Bu sistemin çalışması yaygın ve gelişmiş 

bir gözetim ve denetleme ağının bulunmasını gerektirmiş ve bu mekanizma kıınılnıuştur.:nı 
Dış piyasada faaliyet gösteren firmalar ise bunun farkında olup, rekabete dayanabilmek 

için teknolojik yenilikleri yakından takip etmek zoruncia kalmış, bunun etkileri yan sanayi 

321 Bülent ŞAHİNALP, "Doğu Asya Ülkeleri Nasıl Başardılar?", Dış Ticaret Dergisi, Nisan, 

1996, s.3. 
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\'e diğer sektörleri de etkilemiştir. İhracat:ı yönelik teş,·ik politikalarınlll çoğu 1992 GATT 

L1 nıguay Rouııd'unda yasaklanmış olsa da. uygun göriilen ihracatın kredi. garanti Ye 

sigorta programlarıyla finansmanı. paz:ır araştırması. pazar desteği. ihracata yönelik 

sektörlerde başlayan altyapı yatırımiarına öncelik tanınınası gibi yollardan destek 

sağlanmaya devam edilmektedir. 

Firmaların ABD'de olduğu gibi iç piyasaya öncelik \'erınemelerinin bir nedeni. 

tüketimin cezalandırılması. tasarrufların özendirilmesi sonucunda iç talebin küçük 

olmasıdır. Banka sisteminin yaygınlığı Ye güvenilir olması ülke genelinde tasarruf 

oranlarının artmasında önemli yer tutmaktadır. Daha da önemlisi. izlenen istikrarlı para ve 
ınaliye politikaları, enflasyonİst baskıyı önleyici nitelik taşımıştır. (1965-1996 yılları 

arasında gerçekleşen entlasyon oranları Tablo 41 'de verilmiştir. 

Tablo -H: 1965-1996 Yıllan Arasında Gerçekleşen Enf1asyon Oranları 
196:'\-~0 19H5 1990 199-l 1996 

Ta' laııJ 17.5 2.-l 5.9 5.3 .'i.S 
Eııdlıııez\a ~5~5 ...ı.7 12.5 8.5 ~LO 

~1akz\a -t9 0.3 Vi 3.7 3.5 
Ciiiııev Klırl' IR...l ., -__ ) 8.6 6.3 5.0 
l-Ion~ Kon!! s.1 3.-l 9.7 ı·u 5.9 
Sin~apur 5.1 0.5 3.-1 3.6 1.3 
Ta\\an 

., .().2 ...ı.l 3.8 3.1 

Kaynak: 1965-80 Verileri World Dcnlopınent Report, İlgili Yıllar. 
1985-96 Verileri International Marketing Data anel Statistics, 

Euroınonitor. 1996. 

Glineydoğu Asya lilkelerinin atılımlarının tenıci taşlarından biri eğitime verilen 

önemdir. Beşeri sermayenin önemini eliğer gelişmekte olan lilkelerclen daha önce kavrayan 

buiilkelerde devlet bu alanda da iis!line diişen görevi yerine getirmiştir. Eğitime ayrılan 

kaynakların ortalama olarak daha fazla olması bir yana, bu fonların dağıtımı çok rasyonel ve 

ileride ortaya çıkacak ihtiyaçların karşılanmasında etkili olabilecek şekilde 

gerçekleştirilmiştir. Önem yiiksek öğretimden ilk ve orta öğreti me kaydırılmıştır. Böylece 

işgiiclinün sınırlı miktarda, ama çok kaliteli olması değil de, yaygın ortalama bir dlizeyde 

eğitimin sağlanması iizerinde durulmuştur. Bir eliğer önemli nokta da teknik eğitime 

öncelik tanınmasıdır. Bu ülkelerin gelecekte yönelecekleri alanlar gözönünde 

bulundurularak yapılmış bir harekettir ve teknolojik ilerlenıede kliçiimsenmeyecek katkıda 

bulunmuştur. Önemin ilk ve orta öğrenime kaydınlması ile bir eliğer amaca -eşit gelir 
~n 

dağılımına- ulaşmaefa da yardımcı olmuştur.-~--

Gelir dağılımının düzenlenmesi hususunda belirtilmesi gereken bir diğer önemli 

322FcriJe DO(;ANEL-GÖNEL, '"Kore !\1ucizesi Döıılinı Noktasında··, JVliilkiyclilcr Birliği 

Dergisi, C:XXI, S.l99, Mayıs. 1997, s.75. 
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nokta. ne siirecin başlangıcında. ne de St'nraki aşamalarda daha sonra nasılsa bunların da 
durumu eliizelecek varsayımı ile hızlı biiyiime halkın dar gelirli kesimini yoksullaştırma 

sayesinde olmamıştır. Büyümenin hiçbir enesinde kimse yoksullaştırılmamış. tersine 
''l' yoksullar zenginlerden daha çabuk refaha kanışımışlardır:'-·' 

Kaydedilen hızlı kalkıııınanın sadece özel sektör sayesinde gerçekleştiğini diişiinmek 

yanlış olur. Kamu \'e özel sektör arasında bir koordinasyon sağlanmadan ilerlemenin 

istikrarsız ve yavaş olacağıııın farkında olan hiikümetler bu işbirliğinin sağlanması için 

elinden geleni yapmışlardır. 

Yukarıda sayılanların gerçekleştirilmesi için iyi eğitilmiş bir biirokrasi sınıfının 

me\'cudiyeti şarttı. Bu kesim çarkın en iyi çalışan ve en giivenilr dişlerinden biri haline 

gelmiştir. Bu iiç yoldan sağlanmıştır. Birincisi: devlet çapında etkin bir devlet rejimi 

uygulanmıştır. İkincisi: iist ınevkilere toplum içinde saygın kişilerin getirilmesi ve son 

olarak da üniversitelerin en başarılı mezunlarının kamu kanadında yer almalarıclır. 324 

Teknolojiye ayak uydunılınakla k<ılıııayıp bu alanlardaki ilerlemeele yeni teknolojiler 

kaynağı (ilkelere bağımlı duruma gelmemek i~·in de bunları geliştirecek kesimin eğitimi için 

öğrenciler eliğer gelişmiş ülkelere eğitim almak ve tecriibe kazanmak amacıyla 

göncleri Inı iştir. 325 

!960'1ara sözkonusu iilkelerin sektörel yapısına bakıldığında koşulları uygun 

Glanların hepsinde tarım sektöriiniin hakim sektör olduğu göriilecektir crablo 42) Gelişme 
siirecincle bu gerçek hiçbir zaman göz:-ırdı edilmemiştir. Tarımda çalışan kesimin milli 

gelirden aldığı payı yükseltmek, t:-ırım sektörünii daha üretken duruma getirmek ve 

sanayinin kalkınması için başlangıç finansman kaynağını oluşturmak için tarını reformu 
gerçekleştirilmiştir. Sonraki aşamalarda da tarımın nispi payı azalıııışsa da hiçbir zaman 

ihlal eclilıııemiştir.326 

Güneyeloğu Asya Lilkelerinin çoğunda incelenen dönemele demokrasielen 

uzaklaştıkları belirtilmektedir. Ancak bu madalyonun bir de diğer yüzü unutulıııaıııalıclır. 

Siyasi istikrarın sağlanamadığı bir ülkede öylesine istikrarlı ve hızlı gelişme 

slirdlirlilebilirnıiycli? Enclonezya 30 yıla yakın, Güney Kore'de !979'clan, Singapıır'cla 

323 Ccnı KOZLU, '"Diplonıasidc Yeni Cephe-Doğu Asya", Yeni Tiirkiyc Dergisi, Mart 1995 

s.86. 

32-IK UTLU, Diiııya ... , s.58. 

325 Ccın KOZLU, Tiirkiyc l\'lucizcsi İçin Vizyon Arayışları ye Asya J\1odcllcri, 2. 

Baskı, Tlirkiyc İş Bankası K lilllir Yayınları, No: .335, Aralık, 1994, s.l25. 

326 KOZLU. :ı.g.c., s.l-+5. 
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1959'dan bu yana iktidara~ nı ellerde kalmıştır. Bunun sayesinde uygulanan politikaların 

blitliııliiğli sağlanabilmiş. kunılan destek. denetim ve benzeri mekanizmaların siyasi 

gelişmelerden bağımsız şekilde çalışması sağlanmıştır.-"'27 

Tablo ..J2: Güneydoğu As~·a Ülkelerinin 1965-1997 Yılları Arasında Sektörel 
Yapılan 

Sekıörler Tarım SanaYi Himıcıler 

Yıllar 1965 19~0 1997 2000 1965 19SO 1997 2000 1965 I{)S() 1997 2000 
Ta' I and 

~., 

·'- 2~~ ll 10.5 
..,~ 

-·' 29 -tO -+0.1 ..ıs -tS so -+9 .-+ 
\1akzYa 28 ..,., 13 S.6 25 ~s -16 -+5.1 -+7 -tO -tl -+6.~ 

Hnn~ Kon~ 2 ı o o ..)() ~2 I :'i •) ss 67 S-t ·ı 

Güne\ Kore ~~~ 15 6 -1.6 25 -W -+~ -12.7 :n ..ıs :'il 52.7 
EııJ(ınezya 56 2-l 16 16.9 13 ..)2 ..)? ..)7J 31 3-t -tl 3:'i.S 
Siıı!2~ıpur 3 ı o 0.1 2-t 3g ~6 34.3 7-l 61 6-l 65.6 

Kaynak: \Vorld Dewlopment Report, Dünya Bankası. İlgiliYıl lar. 

Hızlı gelişmede öıw11li rol oynayan bir diğer etken. sözkonusu iilkelerin yabancı 

teknoloji transferine önem wrilmesiclir. Japonya, Giiney Kore ve Tayvan dışında iilkeler 
yabancı yatırımı teşvik etmişler. hızlı ve istikrarlı biiyiime yakalanınca yabancı sernınyede 

istekli davrannııştır. Belirtilen iiç iilke ise doğrudan yabancı yatırımlara fazla serbesti 
tanımamakla birlikte lisans anlaşmaları yoluyla teknoloji transferini 

gerçekleştirınişlerclir. 32X Doğrudan yabancı yatırım patlanıaları 1979-81 ve 1987-90 

dönemlerinele yaşandı. Birincisinin nedeni bölge iilkelerinin petrol şoklarını diğeriilkelere 

göre daha az kayıpla atiatmış olmaları. (OPEC iilkelerinclen sonra en fazla yatırım bu 
bölgeye yapıldı): ikincisinin ise gelişmiş iilkelerin iiretiııılerini gelişmektc olan iilkelere 

kaydırma lıanılesi.~ 2{) 

Tiim bu sayılanların gerçekleşmesi toplumların belli bir politik ve toplumsal ahlak 

eliizeyine gelmesiyle gerçekleştirilebilmiştir. Bunların temelinde zengin kiiltlirel miras, eline 
verilen önem ve uygulanan politikaların başarılı olacağına inanç da yatmaktadır. 1997'de 

Giiney Kore'nin döviz ve altın rezervlerinin erimesi Uzerine Kore halkının altınları teslim 

etmeleri bunun belki en giizel ve çarpıcı örneğiclir. Kalkınmada çok önemli işte bu 
göriinıneyen kalemler -toplumun blitünliiğii, ortak hedef, ideal ve değerlere bağlılık-

bununla en iyi şekilde ifade edilıniştir.:r:ıo 

' 17KOZI U "'1)" J· "d Y . .. c'.- _ , ıp oınası c eııı. ... s.o:ı. 

3 28şANİNALP, a.g.nı., s.8. 

329·•Asya Krizi ,·c Global Doğrudan Yabancı Yatırım Akışına Etkisi", Diinya Ekonomileri 

Biiltcni, S: 11-t, Teınıııuz, 1997. s.-10. 

-,·;oK üZI LJ ·ı--· k" '1 . . -l · · _ , ur ıyc ,, ııcızcsı. .. , s.l O . 
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-ı.t .2. U~·gulanan Politikaların Sonuçlannın Genel Bir 

Değerlendi rmesi 

1~1 

Dikkat edilirse. incelenen iilkelerde kısa vadeli dalgalanmaları (mikro havayı) kontrol 

etmek yerine uzun dönemde dengeler sağlanınaya çalışmış. yani makro iklim kontrol 
altında tutulımıştur. Siyasi 'e makro ekonomik istikrarın sağlanması. tasarruf ve yatırım 
oranlarının arttırılması. eğitim kalitesinin yiikseltilmesi, teknolojik transferin 
gerçekleştirilmesi gibi unsurlar hep özel sektöre bir zemin hazırlamak içindir. Devletin 

etkin. fakat sınırlı miidalıaleleri ise pazarı yi5netici nitelik taşımıştır.-~3 ı 

Tiim bunlar sayesinde benzeri g<:irülmemiş bir ilerleme kaydedilmiştir. KBl\1G 
ortalama yıllık %5.5 oranında biiyüıniiş Ye şimeli Singapur, Hong Kong ve Giiney Kore 
çoğu gelişmiş ülkeleri geride bırakmıştır. (Tablo: 43) 

1965'te bölgenin toplam dünya ihracatı içindeki payı %2 iken 1980'de %13. 
1990'Ja :18'e yükselmiştir. 4 Asya Kaplanının -Singapur. Güney Kore. Hongkong ve 
Tayvan- payları ise 1994 itibariyle %2'nin üstiindedir. (Tablo 44) 

Tablo 43: Güneydoğu Asya Ülkelerinde 1960-96 Döneminde Ortalama Yıllık 
GSMH Ye KBMG Artışları 

Orı.Yıllık CiSYİH Arıı~ı r;. KB:', lG 

K B!\Ki Miktarlan 
1960-90 

1960-1 %0 ı 99 ı - ı 996 Ort.Yılıık ı9~9 s ı 995 s 
Anıs Sf 

T:ı' lanJ 7.2 7.9 -LO ı ı20 7-+00 
:.1aıo.\ a 6.7 R.9 -LO 2ı60 3~50 

Sin!.!apur ~j ') 6.X ıO..J.50 26750 
CllineY Kore 8.9 7.5 7.0 ..wooo 9700 

Ta'' :ın 9.ı ') 7.0 ') ı 7720 (ı 996) 
EııJonc/sa •) 7.8 ..J..2 500 980 
l-Ion~ Kon~ 9.5 ') 7.0 ı0350 22990 

Kaynak: I 960-90 GS!\! H Artışları: Handbook of International Trade and 
Development Statistics, U0:. 1991, s.440-443. 
KB]'v1G Miktarları Artışı ve 1991-96 GSYİH Artışları: World Development 
Report, DUnya Bnnkası, İlgili Yıllar. 

Özel sektörlin gelişmesi için zmuri olan altyapı yatırımlarının büyiik bir kısmı 
gerçekleştirilmiştir. Hızlı bliyüme yabancı yatırımcıların da elikkatini çekmiştir. Bu teknoloji 
ve gereken finansmanın aktarıınını sağlarken emek yoğun tiretimden sermaye yoğun 

üretime geçişi kolaylaştırnııştır. Devletin de teşviki ile yarı iletkenler, telekoıniinikasyon ve 

33 ı DOGAN EL-GÖNEL. a.g.ın., s.7..J.. 
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bilgisayar \'C parçaları üretimi aı1arken bölge ülkeleri (özellikle Singaptır "e Kt)re) sadece 

bunların üretiminde değil. geli~tirilmesinde de ABD ,.e Japonya gibi gelişmiş ülkelere 

rakip gösterilmektedirler. Yatırım kabul ülkelerden zamanla yatırım yapaniilke dunıımına 

gelen bölge (ilkelerinin 1990 yılmda dışarıda yaptıkları doğrudan yatırımlar 11.7 milyar 

dolar iken 1996'da bir önceki yıla oranla 0c 1 O' luk bir artışla 46.8 milyar dolara çıkmış 

bulunuyor. Hong Kong payına 27 milyar (Asya'nın <7c58'i). Singapur'a .f.S. Güney 

Kore'ye 4.2. Tayvan·a 3.1. \lalezya'ya 1.9. Tayland'm payına ise 1.7 milyar dolar 

diişnıektedir.132 

Tablo ..ı..ı: Güneydoğu Asya Ülkelerinin 1965-9-l Döneminde İhracat Miktarları ve 

Dünya İhracatı İçerisindeki Payları 
1964 JOSL) 19~10 ı ~19-ı 

Dıiııy:ı 
ilır.ıc·at 

Diiııy :ı 
lhr.ıcat 

Dünya 
İhı~ıcat 

Diinya 
İlıı~ıcat 

ilır.İç.Pay ı 
~lily:ır $ ilır.İç .Pay ı 

.\!ilyar S 
i lır.İç .Pay ı 

.\!ilyar S 
i lır.iç .l'ay ı 

~lily:ır S 
rı r;;. rlr rı .( .( 

Sin~:ıınır 0.57 0.90 1.0~ 19.-ı 1.5R 51.8 1.26 %.8 
Ta\Tan 0.15 o . ..ıo ı.rı..ı 19.8 2 .O 1 67.1 1.1 (, 9.2.8 
(iline\ K<>rc 0.06 0.10 0.92 175 1.95 Cı5.0 2.2-ı %.0 
Eııth >nl'Z\ .ı 0.+-ı n::-o 1.15 .22.0 0.77 15.7 o.<n .mo 
.\bkz\a 0.70 ı. ı o l.6S 13.0 O.R8 .29.4 lJ7 ~~.S 

Hnn~ Knn~ ().Cı., ı.no ı.o..ı 19.8 2.-l(ı :-o .ı _,5_, 151.-ı 

Ta\' an OJ8 ().(ı() OJ-ı (ı50 0.68 .2.,.0 1Jl5 45.0 

Kaynak: ŞAI-IİNALP. a.g.m., s.9. 

Yaşanan gelişme sadece iktisaıla sınırlı kalmamış. ya~aın diizcyi de yiikselmiş, insani. 
gelişme indeksinde de benzer ilerleme kaydedilmiştir. Yaşam siiresi uzamış, okuma yazma 
oranı yükselmiş, gelir dağılımının eşit clunım:ı. gelmesi sağlaıımıştır.(Tablo 45) 

Tablo 45: Bazı GüneyDoğu Asya Ülkelerinde insani Gelişme 
Göstergeleri (1970-95) 

j Eııuoıı~z, a] G.Kor~ J 1\lal~z\a ı Filipinler ı Ta\l;ıııd 
Yas Sür~si 

-1970 ı -i~ ı 60 ı 62 ı 57 ı 58 
-1995 1 6-1- 1 72 J 72 L 66 ı 63 

Okuma Ya1.ıııa Oranı 
-1970 ı 5-+ ı ss ı 60 ı 8] ı 79 
-1995 ı 8-+ ı 98 ı 85 J 95 ı 9-1-

F.n Fakir% .:iO'ııiıı (J~Iiri * 
-1970 ı 392 ı 303 ı -1-31 ı 218 ı ]61 
-ı 995 ı 908 ı 2071 ı 1070 ı 4]5 ı 726 

* Satınalma Paritesine Göre. 

Kaynak: Steven RADELET, Jeffrey D.SACHS, 'The East Asi an Fiııcıncial Crisis: 

Diagnosis, Renıedies, Prospects", Brookings Papers on Economic 

Activity, Vol.: I, 1998, p.26. 
-----------------

':ız .. A K · · ·• -o · · sya rızı ,·e ... , s.:ı . 



J:ıpon modelini örnek olan Güneydoğu Asya ülkeleri böylece 20-30 sene içinde 

1960'1:-ırda aynı gelişmişlik seYiyesinde ol:m çoğu iilkeleri geride bıraktılar. Giiney Kore. 

Tay,·an. Hong Kong ve Singaptır ise bununla yetinmeyip gelişmiş iilkelerle olan arayı da 

kapatıp onların arasına katılmışlardır. 

-L2. Güneydoğu Asya Krizinin :\'edenleri 

1990'1ara girildikten sonra bölge ii1kelerinin gelişme hızlarında yavaşlama göriildii. 

Bunun nedenleri 2 ana başlık altında incelenebilir: Yavaşlamaya ,.e sonra da krize neden 

olan iç \'e dış faktörler. 

..ı.2.1. Krize Yol Açan Dış Faktörler 

..ı.2.1.1. .\lilli Paraların ABD Dolan Ağırlıklı Sepete Bağlı 

Olması 

Bölgedeki çoğu iilkenin milli paraları ağırlıklı olarak ABD dolarına endekslenmiş 
durumdadır. Başlangıçta endeksleme uygun para ve maliye politikaları ile 

desteklendiğinden ucuz borçlanma olanakları sağlanmış ve enflasyonlamiicadelede yararlı 
olmuştur. 1985 Plaza Anlaşmasından sonra Yen'in dolar karşısında değer kazanınaya 

başlanıası ile bölge iilkeleri hem bölge içinde, hem dış pazarlarda -özellikle ele ABD 
piyasasıncla- rekabet iistiinliiğii elde ettiler. 1995 yılının Nisan ayında dolar 80 Japon 

yenine kadar dlişiiş göstermiş. bu da sözkonusu ülkelerin 1995 yılında %20.1ik bir ihracat 

artıışı sağlamalarına yol açnııştır.J:n Ancak bu tarihten sonra dolar değerleımıeye başlamış 
ve elde edilen rekabet iistiinliiğii zamanla kaybol muştur. (Tablo 46) 

1980'1erclen itibaren hızla biiyliyen Çin de dış pazarlara Giineydoğu Asya iilkelcri ilc 
benzer mallar ihraç etmektedir. 1994'te Çin 'in yaptığı o/cAS oranındaki devaliiasyonda bu 

iilkelerin durumunu sarsnııştır. Çin'de işgiicii maliyetinin çok daha ucuz olduğu da 

gözöniiııe almırsa diinyaclaki pazar payının siirekli arttırınasında olağaniistii bir durum 
yoktur. Sanayide ortalama saat iicreti Çin'de 1 doların altında iken Taylaııcl'da 3, 

l'v1alezya'cla 5 clolardır.33-+ Üstelik ekonomi alanıııda Çin Halk Cumhuriyetinin son yıllarda 

gerçekleştirdiği reformlar hem yabancı sermayeyi çekti, hem de sisteme etkinlik kazandırdı, 

ki Giiney Kore, Japonya, Tay! and gibi iilkelere ilişkin olarak aynı şey söylenemez.335 

333 world Denlopnıeııt Report, Dün~ a Baskısı, 1995. 

B.t Atilla İmrahor İLYAS, Asya Krizi: Uzakdoğu Finans Krizinin Tiirkiye 

Ekonomisi Üzerindeki Etkileri, İstanbul, Ticaret Odası Yayınları, No:i998--P, s.23. 

335 Yanız EGE, "Asya Krizi Hem Olumlu, Hcın Olumsuz", Ekonomik Forum Dergisi, 

Ağustos, 1998, s.22. 



Tablo ..ı6: Hcel Kur Endeksi {Referans Ülke Japonya, 1990=100*) 
1990 llJ91 I'N2 199~ 199~ 19'-J:'i ll)l.)6 

Ta' l:ıııJ 100 9:'i.~ 99.7 lJ2.5 S9.1 99.9 115.3 
Ci .Kon: 100 lJI.7 1)1 A X-U S0.9 S9.6 9~.6 

Siıı~;ıpur 100 95.4 91.5 X~-~ S3.2 S95 101.4 
Filipinler 100 1 1 O.lJ 12~.4 10..'.9 116.1 116.1 129.9 
\!al~/.\ ;ı ıoo 955 102.3 93.5 93.4 ı O I.S IIS.7 
EnJl)nczYa 100 9.'-2 95.9 90.5 S~A 92.0 ıo7.7 

Hl)n~ Ktın!.! 100 96.-1 99.S 9.·u 87.0 9~.2 ı ı ().(ı 

* EnJcks Jl·ğcrinJc ~iıksl·lııı.: il~ili ülkenin rl·fcrans alınan ülke~.: &'\r.: fl·kabct giil'iiııliıı azaiJığıııı 

gl)!'tcrir. 

Kaynak: DPT, As)·a Krizinin Türkiye İhracatı Üzerinde ~Iuhtcmcl 
Etkileri, DPT Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel 
1\Hidiirliiğii. Şubat 1998, s.40 . 

..ı.2.1.2. Yabancı Sermaye Hareketleri 

Diğer gelişmekte olan ülkelerden farklı olarak Güneydoğu Asya ülkelerinin 
gösterdikleri uzun süreli istikrarlı geli~me bunları yabancı sermaye için daha avantajlı 

kılmıştı. Buna ek olarak getirinin yüksek olması ve yine paraların dolara bağlı olması 
(özellikle de 1995"te doların yen karşısında değer kazanmaya başlanıası ile) buiilkelerin 
çekiciliğini bir kez daha antırııııştır. 

Bölgeye yönelik yabancı sermaye akışını hızlandıran bir diğer husus. r\sya bölgesi 
dışındaki ekonomilerele özellikle de OECD ülkelerinde ortaya çıkan gclişmelerdir. 

ı 990"1arın başlarmda biiyiime hızın m y:n·aşlaması para politikalarının gevşetilmesine ve 

faizlerin diişiiriilnıesine yol açmıştır. Bunun sonucunda :1zalan getiri nedeniyle finansal 

yatırımlar yüksek getiri sağlayan Asya Ye Latin Amerika ülkelerine yönelmiştir. f\leksika'cla 

1994 yılında patlak veren kriz sonrasında Giineydoğu Asya ülkelerine giren sermaye 

miktarında bir artış daha yaşannııştır.336 1990 yılında 7 ı milyar clolar olan sermaye girişi 
ı991 'de ı57 milyara, ı996 yılında ise 200 milyar dolara erişmiştir. Doğrudan yatırım 

şeklinde bölgeye giren yabancı sermaye miktarı ise daha az olmuştur. 1990 yılında 19 

milyar, ı996'cla 102 milyar dolar3:n (yabancı sermaye girişinin vadesi, sektörlere ve 

iilkelere göre dağılımı ve Tablo 48'de; Lilkelere giren yabancı sermayenin GSYİH içindeki 

payları ise Tablo 47'de yer almaktadır). 1990'1arla beraber Güneydoğu Asya ülkelerinin 

finans ve sermaye piyasalarını liberalleştirmeleri de yabancı sermaye istilasınJa önemli rol 

oynamıştır. B u 1 i be ral! eşti rmenin bu kadar kısa vadeele gerçekleşti ri 1 m esi ne aslında gerek 

yoktu, çünkii bu Li lkelerde tasarruf oranları zaten %30 civarında seyretmekte i eli. Ancak 

.B6h ttp://www.dpt.goY .tr/konjoktür Raporıı/23.0 1. I 998. 

~~ 7önıcr Faruk ÇOLAK, "Finansal Kriz ,.c Bankalar: Glincydoğu Asya Örneği", Banka ve 

Ekonomik Yorumlar Dergisi, Ekim 1999. s.l-L 
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başta ABD maliye Bakanlığı olmak üzere uluslararası finans piyasalarından gelen baskılar 

buna zorladı.338 

Tablo -ı7: Asya Bölgesine Yönelik Yabancı Sermaye .Akışları, (Net, GSYİH 
İçindeki Payı · -- ·-· 

1 19S3- 19S9- 1991 1992 1993 1994 1995 19% 

19SS 1995 
: 

Giincy Kore ı 

Ü1.d ~crın. Tr.ııısı'ı:rh:ri -1.1 2.1 2.2 2.4 1.6 :u 3.~ -1.~ i 

-Dcıgr. Y:ıh.Yatırıınl:ır 0.2 -0.1 -0.1 -0.2 -0.2 -0.3 -0.4 -0.4 i 
ı -:'u:tfiiy Y:ıtırı:~ı!an .:u 1.-1 1.1 !.? - , ' .. ı.') 2.:> ·ı 

ı 
~' . .:. ı .. "\ 

.. l.:i 1.7 2.:i 3.0 : -Diğer Yatırımlar -l.<l o.:-\ u 0.7 

Tayl:1nd · 

Ö;.d Scrm. Tı~ınsferkri 3.1 ıo.2 ıo.7 R.7 RA ıuı ı2.7 9.3 

-Dugr. Y:ıb.Yatırınııar O.S 1.5 1.5 ıA ı. ı 0.7 0.7 0.9 

-l'orıföy Yatırımıarı 0.7 1..1 .. O .. 'i 3.2 ..... 0.9 1.9 O.<i 

-Diğer Yatırımlar 1.5 7.·1 9.2 <i.S ·U 7.0 ıo.o 7.7 

M alczyn 

01.ı:l Sernı. Tr.ııısfnkri ~.ı X.S ı 1.2 15.1 17.4 l..'i X.S C) .<i 

ı .ı ln~r. Y:ı!ı.Y:ıtırıml:ır 2.:ı (ı.;) x.:ı X.'J 7.:-l 5.7 'ı. s 5.1 

i -l'ıınr<iy Y:ıtırınıl:ırı .. - .. - .. - .. .. 
ı 

! -Di~;:r Y:ıtırım!:ır O.S 23 2.9 6.2 9.7 -'-1.2 '1.1 ··1.5 
' 
j Eı1donczya ' 

. i 

(i;d Scnıı. Tı~ııısrcrkri 1.5 -1.2 .J.(ı 2.:'i :ı.l :ı.•J (ı.2 o .:ı 
.ı)nğr. Y:ıb.Y:ııırııııbr 0.4 u 1.2 1.2 1.2 1.'1 2.~ 2.S 

-l'lırıfiiy Y:ıtırııııbrı 0.0 ı OA .. - ı. ı o .rı 0.7 o.s 

:ı 
-Diğer Y:ıtırını!:ır 1.0 2.(ı :ı.5 ı ..ı 0.7 1.9 :ı.ı 2.7 

·ı ':ı yvan 

();d Scrni. Tr.ııısfcrkri 0.2 -'Ul -1.2 -:ı.2 -2.ı ·0.6 -:ı.rı -:ı.2 
; 

i -Dngr. Y:ıh.Y:ıtırınıl:ır -0.2 -1.2 .o.:ı -0.5 0.-1 -0.5 -0.4 -0.7 
ı 

-l'mtf(iy Y:ıtırınıı:ırı -o.:ı - - 0.2 -0.5 '} 0.2 -0.4 
! 

-Diğı.:r Y:ıtırıınl:ır 0.7 -2.X -0.~ -3.0 -1.9 '} -3.3 -2. ı 

Singaptır 
•• ~ '1 ... ". 

();d Sı.:rrlı. Tr:ınsf~rkri 5.0 :ı.:-; 1.7 -2.7 9.-ı 2.5 1.3 -10. ı 

-Dcığr. Y:ıb.Yatırıınl:ır S.7 (i.O X.ii 2.ı 'i .. .. .) 4.X •1.9 •U 

-l'ıırıfiiy Y:ıtırııııl:ırı -0.5 o. ı -2.1 :u 0.5 1.1 0.') -1<i.2 

-Diğer Y:ııırııııı:ır -3.2 -2A -5. ı -S.O :ı ..ı -3.4 -4.<i l.i\ 
..... . . . . ... . ..... ·- ...... ·- ·-·· .. ·-·- -

Kaynak: IMF, \Vorld Econoınik Outlook, Aralık 1997. 

338Joseph STIGLITZ, "İçeriden Biri: Dünya Ekonomik Krizinde Neler Öğrendim?" (Çev: Seyhan 

Erdoğdu), ~Hilkiyc Dergisi, C:XXIV, 5.222, \layıs-l·tızir:ın, 2000, s.I2-L 
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1995'de beliren biiylime hızındaki ya,·aşlamanın dönemsel olduğu düşliniilen bu 

ülkelerde artış gösteren açıklar kısa ,·adeli sermaye ile finanse edilmeye başlamış. 1996 

yılında bölgeye (Çin dahil) 27 milyar dolarlık net portföy yatırımı yapılmış. bunun bir kısmı 

borsalarda suni yükselişe nc;-den olurken.tedbir almayan ülkelerde gayrimenkul balonların 

yaratılnıasmda etki 1 i ol muştur .339 

'ı' abancı bankaların da kolaylıkla kredi sağlanıaları kısa vadeli borçların hızlı aı1ışında 

etkili olmuştur. 1982 ve 1 99-fteki Latin .\merika krizlerinde fiyat hareketliliğinin yiiksek 

olduğu gelişmekte olan ülkelere yüksek miktarda kredi verilmemesi hususunda önemli 

tecrübe edinen Amerika bankaları bu konuda daha tedbirli davranmışlar (Tablo 48). Altı 

biiyük Amerikan bankasının -Bank America. Bankers Trust. Chase. Citicorp. First Chicago 

ve J.P. \lorgah- Giiney Kore. Endonezya. Tayland, l\lalezya ve Filipinlere açmış olduğu 

kredi .238 milyar dolar ile sınırlı kalırken. Japon ve Avrupa Bankalarının hızla gelişmekte 

olan Asya ülkelerine wrdikleri kredi miktarı 251 milyar dolara ulaşmıştır.3-lO Özellikle 

!980'lerin sonunda clurgıınluğa giren Japonya bankaları iç piyasadaki getirilerin cllişmesi 

üzerine dışarıya yönelmişler ve Güneydoğu Asya Ülkelerine bol keseden sorumsuzca 
kredi dağıtmaya başlamışlardır. Fazla sermaye girişi olunca gayrimenkul sektöriincle ve 

borsada balonlar oı1aya çık m ıştır.3-l ı 

Tablo -tS: Güneydoğu Asya Ülkelerine Giren Yabancı Sermayenin Vadesi 

Kaynak Ülkeye Göre ve Sektörel Dağılım (1997 Sonu itibari ile) 
V:ıdı.:li..'rinc (j\.\n .. ' ~d.tliıkrc (i<ir~ l'H~~.:Iı:rc < il'~rc 
ı Yıla 

I Yıhbıı 
( )fl·l 

K:ıııııı 
K:ıd:ır (1 

l 'tıııı 
s,· k\( ir 

Scktürii 
.l::j"-•:l::ı :\BD Fr:ın~a :\lııı:tıı~ :ı iıı~ilıcrc Diğ.Cik Topl;ıııı 

Yıl D:ıhill tl~c·d) 

Sing:ıpur ı ')6.600 ı ı .537 35.085 I .OJ ı 65.(135 5.2 ıs l533<J .~H351 25.2-15 1-I'J.ISS 
IK'\. I 15 29391 ~5.29ı ı .2 ıs S73:'i-l X.S-17 ı 2.777 32.20-1 3.063 l-~~.2-15 

T:ı\\:ın 21.'J(ı(ı 2.:':3-1 9.251 3CJX 3.00:-l 2.507 5.15() 3.001 3.J(ıl 16.S27 

70.122 2().505 _:;I .fıXO -1390 " .. ,) 
-·'·'·'- 9.06-1 10.0/0 10./CJ-1 (ı.06-l (ı().fı2-l 

16.000 S.Srı."l l!ı.-l(ı(J I.S51 10.-IS!) 2.-100 2.'J3-I 5.716 2.2 ı ı 23.750 

T:ı~ l:ınJ -15.567 21.0S3 ..ı ı .262 l.%S 31./-19 ..ı.oos 5.0SCJ 7.557 z.ı.;ı s 57.22 ı 

hiiriııkr S.293 -IJ27 6.772 I .S55 2.1(!9 Vl16 ı .6/S l.!J91 ı .076 <J.670 
•) 20.5-13 39.7-12 6.506 23.153 -1.59 ı .us7 5.610 -1332 -12.-173 

TOI'L\:--1 5-IINıJ I 19.US.'l 255.5-13 19.21-1 151.f-,2<J -103-IS 57.82-1 105.22-1 -17.970 503.<J<J5 

Kaynak: KARACAN. a.g.e., s.5. 

339"Asya Krizinin Etkileri"', Genç Ekonomi Dergisi, Mart, 1998, s.71-ı. 
3-1°Murat KARACAN, Güııc,ycloğıı Asya Krizi; Türkiye'ye ve İl\'lKB'ye Etkileri, 

İMKB Araştırma MiidiirliiğiL 1998, s.-J.. 

3-I!Ycdat AKMAN, :\!odern Dünyadaki en Biiyiik Ekonomik Kriz, Rota Yayınları, 

İstanbul, 1998, s.21. 
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-1..2.1.3. Bilgisa)·ar Teknolojisi Ye Yan İletkenler Pazarında 
Gelişmeler 

19SO"lerin başında bilgisayar tekıwlojileri ve yarı iktkenlerin tiretiminin önemini 
kanayan ülkeler bu alanlarda geniş yatırıma yöneldiler. Bu akıma ayak uydurınayı başaran 

bazı Güneydoğu Asya ülkeleri de kervana katıldılar ve geliştirilmesi ve iiretimi konusunda 

söz sahibi ülkeler arasına girdiler. Fakat gittikçe arzın aı1masıyla rekabet kızıştı ve fiyatların 
hızla düşmesine yol açtı. Düşüşler bazen 'c SO'Iere ulaşıyordu. Özellikle Singapur. Giiney 

Kore \·e :\lalezya·nın ihrac:nında önemli yer tutan bu iiriin fiyatlarındaki çökiiş bu ülkeleri 
~ .. p 

zor durumda bıraktı:~ -

-L2.1.-L 1990'ların Başında Dünya Ekonomisinde Y~n-aşlama 

19SO'Ierin sonu 1 990'1arın başında OECD iilkelerinin biiyiime hızında göriilen 

yavaşlama tüm diinya ekonomilerini etkilemiştir. İhracata dayalı büyiiıııe politikasını 

izleyen bölge ülkelerinin bu piyasalam gerçekleştirdiği ihracat da doğal olarak olumsuz 
etkilenıııiştir. Özellikle Japonya'da yapısal zayıflıklardan kaynaklanan durgunluk etkili 
olmuştur. Giineydoğu Asya iilkelerinin yaptığı ihracatın yaklaşık 9'o 30'u bu iilkeye 

yöne! ikti. 

4.2.1.5. 1997 Yılının Başında FED'in Faiz Arttırımı 

J996'da ABD ekonomisinde göriilen aşırı ısınmanın enflasyona yol açmaması için 

FED faiz oranlarında arttırıma gitti. Finansal yatırım araçlarııım getirilerinin yükselmesi 

Asya piyasalarından fonları çekmemişse de alternatif piyasa oluşturanık buıılarm dönme 

ihtimalini aı1tırmıştır.:...ı3 

4.2.2. Krize Yol Açan İç Faktörler 

4.2.2.1. Finans Kesiminde Yapısal Zayıflıklar 

1980'1erin sonlarından itibaren başta Japonya olmak iizere çoğu bölge iilkeleriııin 

finansal sisteminin zayıflıkları göze çarpmaya başladı. Gelişmenin ilk aşamalarından 

başlayarak şirketlere çeşitli teşvikler sağlanınaktaydı. Özellikle selektif kredilerin rolii 

biiyük olımış ve şirketlerin ihracata yönelmelerinde ve dış piyasalarda rakipleri karşısmcla 

rekabet avantajı kazanmalarında etkili olmuştur. Selektif kredi uygulamainn ile devlet de 

·piyasayı yönlendirme olanağına kavuşuyordu. İlk başlarda dağıtılan kredilerin kullanım 

3-12AKMAN, a.g.c., s.2S. 

3-13 http ://w w w .d pt.gov .t r/konjon k turrapo rıı/23-0 ı .. ı 998 
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şekli yetkili denetim kurulları tarafından k\:ıntrol edilmiş. ancak sonraki yıllarda belki aynı 

gelişme hızının slirdiiriilt'bilt'ceği inancı. belki de şirketlerin ~ımarmalarından dolayı bu 

denetim sisteminin etkinliği azalmıştır. DeYlet eskiden olduğu gibi kredi politikasını 

yiiriitiiyor. fakat bu kredilerin nereye yöneldiğini artık takip etmiyordu. Bu noktada 

··crony capitalizm·· diye adlandırılan olguya dikkat çekmekte yarar vardır. 1980'lerin 

ikinci yarısında aşamalı olarak gerçekle~tirilen liberalizasyonun başlamasıyla bliyiik 

şirketlerin rekabet avantajlarını kaybedecekleri endişesiyle daha esnek ve serbest şekilde 

kredi kullanmalarına izin 'erilmiş. bunların finans kesimine girme yasağı kaldırılmıştır. 
Bunlar sonucunda reel ,.e finansal kesimin biiyük şirketleri arasında oluşan sıkı bağlar 

kredi politikasını daha da zayıtlatmıştır.-w 

J:ı.pon gelişme modelini örnek alan Güneydoğu Asya iilkeleri bir hususu gözardı 
etmişlerdir: Japonya'da bankaları eldeki fonları sanayiye aktarmaya zorlarken bu fonları 

dış piyasalardan değil. iç tasarruflardan karşılıyordu. Oysa bölgenin diğeriilkeleri dış 

piyasadan da fon sağlamaya yöneinı işierdi. Kurdaki istikrar ve bunun siireceği ve 
gelecekte de aynı gelişme hızınlll tuttunıl:"ıcağına dair giiven bu yoldaki riskierin gözardı 

edilmesine neden olmuştur. Yetersiz sermaye ile çalışan bankalar sabit kur sisteminele 
dolara endeksli tahville borçlanarak bunları iç piyasada milli para iizerinden kredi olarak 

dağıttıklarından kur riski ile karşı karşıya kalıııışlardır:'-15 Bu davranışa hiikiimetlerin göz 
yumması ve herhangi bir olağaniistii durumda her tiirlii desteği sağlayacağına dair garanti 
,·erıneleri de önemli rol oynamıştır. 

4.2.2.2. Özel Kesimin Aşırı Borçlanmaları 

Krizin patlak vermesinden sonra şirketlerin ayakta kalamaıııalarının nedeni, 

faaliyetlerini özkaynaklma değil ele, borçlara dayanarak gerçekleştirmelericlir. Bu durum 

son bir kaç yıldır böyle devam etmesine rağmen ortaya çıkarılamaması yine denetim 

sisteminin zayıflığından kaynaklanmaktadır. istatistiksel veriler ise ağırlıklı olarak kamu 

borçları lizerincle yoğıınlaşırken, özel sektörlin kısa vadeli borçlanmasınclaki artışları çok 

fazla dikkate alnıamıştır.3-l6 

Oysa durum çok ciddi idi. Reel sektörele faaliyet gösteren özel şirketlerin alınan 

borçlardaki payı Giiney Kore'de% 53, Taylancl'cla% 60, Malezya'da ise% 60'ın bile 

iistiindeclir. Gliney Kore'de bazı biiylik şirket ve holdinglerin -chaebol'lar-

borç/özsermaye oranı % 400'1ere ulaşmaktayc!ı. 3-1-7 Ortalama borç/özsermaye oranı ise 

)-1-I .• Asıl Problem Japon)a mı, Kore mi'!-·, Para Dergisi, 23 Kasım 1997, s.9. 

3-15"Bir Yıllık Kriz !{ehberi"', Para Dergisi, 15 Temmuz 1998, s. U. 

3-16 .. Giob::ıl Kriz re Tiirkiycyc Etkileri, İ.\IKB Konferans Serisi, 1999. 

3-17"Asya Kaplanları Bu", Genç Ekonomi Dergisi, Mart 1998, s.31. 
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Giincy Kore'de% ı...ı.5. Ta~land'da C/c ı ıo. \talezya'nın özel sektör kredileri ı996\la 
GSYiH'nın ı .7 katına ula~ını~kcn. Ta) lanJ \'e Kore'de sırası) la ı .5 ve ı .2 btı sc,·iyesine 

y iikselıni ştir. J .. hl{ 

..ı.2.2.3. Cari İşlemler Dengesi Açıklan 

Giineydoğu Asya ülkelerinin cari işlemler dengesi açıkları /GSYİH oranı çoğu 

gelişmekte olan ülkelerinkinden daha diişiiktii. Ancak yine de krizi ateşleyici nedenlerden 

biri olmuştur. Bunun nedeni bu oranın bliyiikliiğiinden çok. son yıllarda gösterdiği 
gelişmedir. Önceki başlıklarda belirtilen nedenlerden dolayı ise açığın GSYİH'ya oranı 

ı 993'ten sonra siirekli büyiimiiş, fazlası olan Singapur'un ise bu fazla azalmıştır (Tablo 
49). 

Tablo -1-9: Güneydoğu Asya Ülkelerinin Cari İşlemler Dengesindeki Gelişıneler 
(GSYİH oranı olarak) 

ı <)9() 1991 19'12 1993 199-1 1995 1996 1997 
(iiilll'\' Kur.: -0.9 -3.0 .. 1.5 -0.1 -1.2 -.::!.0 --1.3 -2.9 
bıduııcz,·a -~.S -3.-1 ' ' -1.5 -1.7 -3.3 -3.3 -2.9 --
T:ı\laııd -SJ -7.7 -5.6 -5.0 -5.6 -X .. 7.9 -3.9 
\lakna -2. ı -~.8 -3.S --1.1{ -7.S .. ı() --1.9 -5.S 
Filipinler -6.1 -2.3 -1.6 -5.5 --1.() --1.-1 --U --1.5 
Siııı2:ıpur ~.3 11.2 ı ı .3 7.-1 17.1 16.9 15 ı ..ı 

T:l\waıı 6.7 6.7 -~-s .HI 2.6 ı .9 5.2 -1.2 
llnıı!2 Koıı,z ~') 7.ı 5.7 7.-1 ı .() -.~.9 u ı.5 

Kayıwk: IMF, World Econoınic Outlook, ,\ralık, 1997. 

Biiyiimeye devam eden açıkların kapatılması için gerekli olan yapısal reformlar 
sürekli ertelenirken bunlar dış borçla finanse edilmiştir. Açıkların biiyiinıcsi gittikçe daha 

bliyiik miktarda yabancı sermaye girişini gerektirirken. vadeler siirekli kısalmış, kredi 

maliyetleri ise artmıştır. Sonuçta kısa vadeli borçların döviz rezervlerine oranı artmış, krizin 
patlak verınesiyle de yabancı kreditörler bölge ülkelerinin kısa vadeli borçlarıııı yenilemeyi 

reddetmişlerdir. 3 -J.9 (Kısa vadeli borç/döviz rezervleri oranı Tablo 50'cle ve kısa vadeli 

borçların toplam borçlar içindeki payı Tablo 51 'de verilnıekteclir.) 

3-lRKARACAN, a.g.c., s....J.. 

3-J.9Haluk AYTEKiN-Siııcın GÜL, ":\sya Kaplaniarına Ne Oldu ll?", Uzman Göziiylc 

Bankacılık Dergisi, S.22, Haziran 199R, s.IS. 



Tablo 50: Kısa Vadeli Yükümliilüklcrin DöYiz ncıenierine Oram 
Kı~a \'aJl"li Bıırç IX" il 

Rl'Zl'r\ k ri 

T;l\ laııJ 7ı 

~bk/\a (H 

EııJı'll<'Z\ a ı ı 

rılil'iııkr 65 
(iiııı.:\ Kı ır.: so 

Kaynak: Hazine \liisteşarlığı, Güneydoğu Asya Krizinin Nedenleri, 

Gelişimi Ye Olası Etkileri. T.C. Hazine \liisteşarlığı Araştırma ve 

İnceleme Dizisi. ı 7 ~lay ıs ı 99S. s.28. 

Tablo 51: Toplam Borçlar İçinde Kısa Vadeli Borçların Oranı 
K ı:<a VaJ,·I i Hor\·rr,,pl;ıııı 

Burç 
Ta\ laııJ 65 
~ıakz,a 50 
EııJnıwz' a 61 

Fılipirıkr 5~ 

Ciiirıc\ Ktır.: 67 
Ta\ ,·an ı-w 

Sin~apur <)") 

Kaynak: Hazine i\Histe~arlığı, a.g.c., s.29. 
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4.2.2.-L Yatırımların Verimli Alanlara Yönlendirileıncmesi Ye 

Bunların Finansmanında Vade Uyumsuzluğu 

Hızlı gelişme döneminde Giineydoğu Asya ekonomilerine fazlasıyla enjekte edilen 
fonların girişi biiyiime hızının yavaşlanıasıyla azalnıadı. Tanı tersine, gelişmiş iilkelerdeki 

yavaşlanıayı takiben faizlerin indirilmesi, gelişmekte olan iilkclcrdeki siirckli 

istikrarsızlıklar bölge iilkeleriııe giivenli, istikrarlı ve yüksek getiri sağlayaniilkeler güziiylc 

bakılarak siirekli artış gösterdi. Bunlar reel sektöre fazla gelince gayrimenkule ve borsaya 

yönelerek balonları şişirtti, reel sektörde ise verimsiz yatırımlara yöneldi. Yatırım kararları 

artık projeden beklenen ortalama getiri yerine projeden ideal şartlar alınarak maksimum 

kara göre -Pangloss Değerine göre- alırınıaya başlandı. Çiinkii bu tlir projeleri finanse 

edecek fonlar hazırdı.350 Sonuçta zaten kapasite fazlası olan sektörlerde yeni yatırımlar 
gerçekleştirilnıekte idi. Bunun en bariz örneği, Gliney Kore'de Hyundai ve Hunbo 

firmalarının cllinya çapında bir aşırı tiretim olan çelik tireti mi için herbirinin 6'şar milyar 

dolarlık yatırım yapnıalarıdıı-.J51 

Dahası çoğunlukla uzun vadeli yatırımların tamamına yakını kısa vadeli kaynaklardan 

350·'Asya Krizi", Dış Ticaret Dergisi, :-.1art 1998, s.I02 . 

.\5 ı iLY AS, a.g.e., s.3-l-35. 
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finanse edilmiştir. Bu \'ade uyumsuzluğu borç vadelerinin daha da kısalmasına. 

maliyetleriniiı de aı1masına yol açmıştır.-'5~ 

-t2.2.5. 1990'1arda U)·gulanan Tutarsız Makroekonomi \"C 

DöYiz Kuru Politikaları 

1990"1arın başından itibaren uluslararası piyasaların baskısı sonucunda dışa açılmayı 

başlatan bölge ülkeleri. örneğin Latin Amerika ülkeleri gibi acele davranmamışlar, birkaç 

aşamadan oluşan bir dizi önlemle bunları gerçekleştirmeye çalışmışlardır. Ortaya çıkan 

zorlukları da politikalarda esnekliğe giderek ancak yine de ana çizgiden uzaklaşmadan 
aşmaya çalışmışlardır. Tiim kesimleri liberalleştirirken bu ülkelerin yapması gerekirken 

yapmadığı tek şey dışa açılmaya paralel olarak döviz kuruna gerekli oynaklığı 

kazandırıııamalarıdır?'i3 Paraların aşırı değedenmesinin işaretleri alınınakla idi. fakat kurları 
ayarlamada son noktaya kadar clirenilcli. 

Enflasyonun diişiik. ancak ticari rakipiere göre yiiksek olması ve cari işlemler 
açıklarının biiyUmesi ekonomilerde rekabet giiciiniin diiştiiğiiniiıı ve iç talep 

genişlemesinin ciddi boyutlara ulaştığının bir göstergesi idi .~5-J. Bunların hepsi yapısal 
sorunların olduğuna ve ekonomide bir takım ayarlamaların yapılması gerektiğine işaret 
etıııekıeycli. Buna yanaşılmaması her geçen giin faturayı ağırlaştırarak sonuçta krize 
getirmiştir. 

-L2.2.6. Altyapı Yetersizliği 

Kalkınma hanılesinin başiatılmasıyla kunılan sağlam altyapı 1980'1erin ortalarından 

itib;-ıren özellikle ulaştırm;-ı \'C eneıjicle sanayilerin ihtiyacına cevap vermekten uzak kalmaya 

başlamıştır. Oysa iilkelerin rekabet giicüniin eski cliizeyde siirdiiriilebilnıesi için etkin 

iletişim, ulaşım, enerji ve diğer altyapı hizmetlerinin önemi her geçen giin artmaktadır. 
l990"ların başlarında özel sektörlin bu alana el atacağı beklentileri ıııevcuttu, fakat getirinin 

diişiikliiğii ve bunun geri döniişii uzun siireyi kapsayacağından özel sektör buna 

yaklaşmaııııştır. Kamu kesiminin durumu dlizeltmeye çalışarak bazı yatırımlara girişıııesi 

finansman kaynaklarının yeteri kadar uzun olmanıası nedeniyle cari açıkları biiyüterek kur 

iizerincleki baskıyı daha da aı1tırııııştır.355 

Yukarıda özetlenen gelişmeler sonucunda uluslararası piyasalarda Giineydoğu Asya 

352KARACAN, a.g.c., s.5. 

3:i3çOLA K. a.g.ın., s.I..J.. 
~-..ı ·) AKMAN, a.g.c., s.29. 

355 .. Doğu Asya Mucizesinin Sonu'', Dünya Ekonomileri Biiltcııi, S.l3, Nis:ırı 1998, s.3. 
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Lilkekrinin bu yoldan eskisi gibi gelişmelerine devam edeıneyecekleri ,.e biiyük çaplı 

devaiiiasyon un gerçekleştirileceği beklentisi yayılmıştır. Bölge ülkelerinden Ta) 1:-ınd'ın 

dunıınu en kötü olduğundan. ilk saldırı bu ülkenin parasına yapılını~tır. l:ygulanan 

politikalarda büyük benzerlikler. kendi aral:lrındaki ilişkilerin yoğun olması ,.e yatırımcıların 

bölgeyi bir bütlin olarak ele aldıklarından krizin diğer ülkelere sıc;raması ve yayılması çok 
hızlı olmuştur. 

.t.3. Güneydoğu As)·a Krizinin Patlak Verınesi Ye Gelişimi 

.t.3.1. Güneydoğu As)·a Krizinin Başlangıcı ve Bölge Ülkelerine 

Yayılması 

Tayland'daki gidişat daha 1993 yılında kötiiye dönıniiştii. l\lilli paranın dolar 
karşısında değer kazanması ihracatı hemen etkilemişti. Artış gösteren cari işlemler açığı 

Çin'in gerçekleştirdiği devaliiasyonla ivme kazanmıştı. Bir de doların yen karşısında değer 

kazanması Tayland'ı çıkınaza götiirıııiiştiir. Fakat bu gelişmelere rağmen hiçbir önlem 
alınmamış. cari açıklar biiyiik miktarda giren yabancı sermaye ile finanse edilmeye devanı 

etmiştir. Biiyiik bir kısmı kısa vadeli olan bu sermayeyi verimli alanlara yönlendirnıektense 
uzun vadeli yatırımların finansmanında kullanılmış. gayrimenkul sektöriinde fiyatların aşırı 

yükselmesine neden olmuştur. Bu gelişmeler yakında devaiiiasyon olacağı beklentilerini 
köriiklenıiş ve spekiilaıörlcr 1996 yılının Kasım-Aralık aylarında Tayland Balılına karşı 

hiicuın başlatmışlardır. :·\ncak baskı ağır olmadığından mevcut rczervlerle Balıt 

desteklcnıniştir. Çökiişiin clalıa o tarihte başlamamasının nedenlerinelen en önemlisi belki 

ele psikolojik etkilerin lıeniiz oı1aya çıkmamış olması idi.-1'16 

Bir kıvılcım da Giiney Kore'de 199/"nin Ocak ayında ~·akıldı: Hunbo Steel şirketi 6 

milyar dolar borç bırakarak battı. Samnıi Steel şirketi Mart ayında aynı yolu izledi. Giiney 
Kore ekonomisinin Tayland'a göre dalıa sağlam olmasına rağmen böyle gelişmelerin 

ortaya çıkınasının asıl nedeni olarak de,letin ekonomiye aşırı miidalıalesi ve devlet ile 

clıaebol'ların arasında şeffaflıktan uzak yakın ilişkilerin kurulması gösterilnıekteclir. 

Şirketlerin mali disiplinden uzaklaşması aşırı borçlanmalarına ve dış şokların da iist iiste 

gelmesi ile bunları geri ödeyemez duruma düşmelerine neden olmuştur.1:'i7 

Tayland' ın en biiyük finans kurumu Finance One' ın yavaşlayan bUyUıne ve ve geri 

dönmeyen kredilerden dolayı batması spekülatörleri bir kez daha harekete geçirdi. 14-15 

Mayıs 1997'de başlatılan saldırıya cevap verebilmek için Taylancl ve Singapur Merkez 

Bankaları ortak harekete geçtiler.358 Ancak bu ortamda bardağı taşıran son damla 

3561-!aluk A YTEKİN-Aii GEZEK-Sincnı GÜL, ''Asya Kaplaniarına Ne Oldu 1'?'", Uzman 

Gözüyle Bankacılık Dergisi, 5.21, t\1arl 1998, s.50. 

357"Asıl Problem Japonya \"C Korc'dc··. Para Dergisi, 23 Kasım 1997, s.9. 
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niteliğinde olan bir lnısus daha ortaya çıktı: dö\'iZ raer\'lerinin çoğuını forwnrd 

kontratiarına bağlayan Ta~ !and ~ lerkez Bankasının elinde 30 milyar dolar yerine iki 

günlük ithalatı karşılayacak 1.1-ı milyar dolar mevcuttu. 2 Temmuz 1997 tarihinde Tayland 

:\terkez Bankası'nın bahtı desteklemekten vazgeçtiğini a\·ıklaımısıyla baht CJô 15-20 

oranında değer kaybetmi~tir:'59 

Yavaşlayan ekonomiyi canlandırmak ıçın J'vtalezya Hiikiimetinin 1995 yılında 

başi attığı yatırım atağı ard arda gel en d ış şoklari a te hi i k eye girdi ve e konomi yi zay ıfl attı. 

Bölgenin diğer ülkelerinden farklı olarak \lalezya'da diktatörlüğün hükiim sürmesinden 

dolayı uygulanan sansiir yiiziinden gerçek durumdan habersiz olan şirketlerin hızla 

borçlanmaya devam eımekrine neden olmuştur. Krizden Tayland'dan sonra ilk etkilenen 

i\talezya'nın olmasında bu iki iilkenin benzer sosyal \'C ekonomik yapıya sahip olmaları 

önemli rol oynamıştır. Baht dalgalanmaya bırakıldıktan sonra \lalezya Ringiti uluslararası 
speklilatif sermayenin amacı haline gelmiştir. 1-+ Temmuz'da Ringit de serbet 

dalgalanmaya bırakılarak değer kaybına uğramıştır:160 

1996'da aldığı önlemlerle gayrimenkulde spekülasyonların öııline geçen. sağlam 
finans sistemine sahip olan \'e elinde yüksek döviz rezen·lerini bulunduran Singapur'un 

durumu bölge iilkeleri arasında en sağlam olanıyclı. Yine de oluşan baskılar karşısında 
direneksorunların biiyiimesine izin verilmemesi için Singapur dolarının% 12 oranında 
değer kaybetmesine izin \·erilmiştir. Bunun dışında 3 Ocak 1998'de yaşanan % 23 

oranındaki borsa diişiişii \·e bölgedeki kriz nedeniyle dış ticaretıc daralnıanın gözlenmesi 

dışında Singapur·a krizin etkisi olmamıştır cknilebilir.Yıl 

Sorunlu ekonomilerden bir diğeri Enc.lonezya'cla parası Rupi'yi baskıdan 

koruyabilmek için işlem bandı % 8'den % 12'ye çıkarılmış, ancak saldırılara karşı 

kayamayınca serbest c.l3lgalanmaya bırakılmıştır. En azından ilk çökiişten sonra parayı 

ayakta tutabilnıek için harcaımılar kısılnıış. ithalat vergileri yiikseltilnıiş ve yatırım projeleri 

clondurulnıuştur. Anc3k buna rağmen 3 EylUl'de Rupi üzerinde oluşturulan yeni baskı 

yeni bir çöklişe neden olnıuşturY12 

Dalıa Tenınıuzun başında kredilerini ödeyeıneme durumu ile karşı karşıya kalan 

Giiney Kore'nin 3. bliyiik otomobil üreticisi KIA kredi bulamaması üzerine satışa 

çıkarılmıştı. Ancak hiikünıet satışı iptal ederek Ekimde şirketi devletleştircli. Reyting 

J:'iS .• Asya Para Krizi Kronolojisi·'. Dünya Ekonomileri Bülteni, Nisan 1998, s.53. 

Yi9"JMF ,.c ABD Şaşkın··, Para Dergisi, -ı Ocak 1998. 

360AY'J"E"KJ.N c·r~zı::··K c·t·J·I A ., J? -2 ~ - J - • - ı ~, S) .ı .... , S.) . 

361 "Asya Kaplanları. .... , Genç Ekonomi Dergisi, Mart 1998, s.23. 

362Ay·ı·r~Kı·N c·ı:zı;K ('l .. JI A · ., JJ? 2., .• -ı .. -J •• S).l. ..• ,S .. 1. 



kurulu~larının bunun üzerine Kore'nin kredi notunu düşiirmekriyle para birimi \\'on baskı 

altına girmiştir. Desteklt-me ~-abaları sonucu 199Tnin Kasım ayı başında 30 milyar dolar 

olan Güney Kore'nin di.h-iz rezervleri Aralık ayının sonunda 3.8 milyara diişmüştiir.~63 

Hong Kong dolarına yapılan saldırıların altında ise ekonomik nedenlerden çok siyasi 

nedenler yatmaktadır. Bir fin;ıns merkezi konuımında olan Hong Kong cari işlemler fazlası 

ve 90 milyar dolarlık döviz rezervleri ile ayakta sağlam duruyordu. Spekülatif saldırıların 

amacı Çin 'in hakimiyetine geçen Hong Kong'un parasını parasını clevalüe etmeye 

zorlayarak Çin parası üzerinde baskı yaratabilınektir.-'6-ı Buna karşı koymak için 2 I 

Ekim'den başlayarak Hong Kong para otoritesi Hong Kong dolarını piyasadan çekti. 
Gecelik faizler% 300"kre çıktı. borsa 9c 6 değer kaybetti. Birkaç glin sonra çekilen para 

geri enjekte edildiğinde dolar baskı altından çıkmıştı, ama faizlerin yiikselıııesi belli bir süre 

sonra bankacılık ve gayrimenkul piyasasında olumsuz etkileri oı1aya çıkarmıştır.-'65 

.-\sya krizinin daha fazla etkili olup olmayacağı Çin'in izlediği politikalara bağlı idi. 

199-fıe yaptığı devaliiasyonun avantajı bölge iilkelerinin paralarının değer kaybetnıesiyle 
yok olımış, iistelik yen dolar karşısında değer kaybetmeye devanı etmiştir. Yuan lizerinde 

spekülatif baskıların fnla hissedilnıenıesi ile birlikte dış ı icarette aleyhine gelişme Çin 'i 

devaiiiasyon yapınaya zorlayabii irdi. Ancak bir taraftan bu yapıldığında krizin tiim (ilkeleri 
etkileyecek olması. diğer taraftan da zaten Çin 'le olan ticaretre 21 milyar dolar açık veren 
ABD'nin baskısı devaliiasyona gidilmeınesi fikrinin daha ağır basmasına neden 

olm u ~ı ıı r :'(ıô 

Dalıa 1980'1erde sistemdeki eksikliklerin belirnıesine rağmen Japonya durumu 

dlizelıecek etkili önlemler almadan clunıımı kısa vadeli yardınılar. sınırlı devlet desteği ile bu 

açıkların göze çarpmamasını sağlamaya çalışıyordu. İflas etmesi gereken kurumlar ayakta 

tııtıılnıakta, şirketlerin borçları özsermayelerinin 4 katına erişmiş, vergi gelirlerinin% 46'sı 

borç ödemelerine ayrılmakta, bankaların sahip olduğu batık kredi miktarı 600 milyar dolar-

Japon ekonomisinin kriz öncesi görliniimü bu.367 Krizin patlak vermesiyle peşpeşe gelen 

üç iflas lı ii kUmetin piyasaya 3.700 milyar yen enjekte etmesine neden olmuş, yine de kredi 

kuruluşları firmalara kredi açma konusunda ikna edilememiştir. Bu gelişmeler yenin 

:;r,.\ .. Kim Krize Karşı Koyabilir nı iT. Hürriyet Business Week Dergisi, I 3 l\layıs I 998, 

s.72. 

:ıG..ıiLY AS, a.g.e., s.37-38. 

-' 65 'Y·ı·I~KI.N GF··zı=K c· u·· 1 \ · · I'> -' ;;. • - . • - J ·"• 1 S)a .... , S.)'"+. 

J66Aip SÜER, "Sihirli Formiii Var ını? .. , Paraınatik Dergisi, 20 Eylül 1998, s.36. 

J6? .. Yiiksclen Glineş Ufukta Kayboluyor", Biiniyet Business Week Dergisi, 10 Mayıs 

1998, s.68-69. 
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diişiişiinii daha da hızlandırarak. uluslar:uası piyasalardan gelen tepkilerin artmasını 

sağlamıştır. 

..ı.3.2. Krize Karşı Alınan Önlemler n IMF'nin Uygulattığı 
Politikalar 

Ekonomileri n zayıf olmasından dolayı bölge ülkelerinden pek azı dışarıdan yardım 

alınadan krizi atlatabilmiştir. Yoğun sermaye kaçışının yaş.:ındığı. dış ticaretin daraldığı ve 
paranın sürekli değer kaybettiği ortanıda yurtdışından uzun vadeli finansman kaynağı 

ekonominin çökiişiinii durdurabilir ve finans \'C reel kesimlerin yeniden 

yapılandırılmasında yardımcı olabilirdi. 

'Yapılan başvurular ve sunulan programları değerlendiren ı:--.tF 20 Ağustos ı 997'de 

Taylamra ı7,2 milyar dolar tutarında. Endonezya'ya 3 ı Ekim ı997'de 37 milyar dolarlık. 
5 Aralık'ta Giiney Kore'ye 57 milyar dolarlık bir kredi sağlamıştır. Filipinler zaten var olan 

anlaşmayı uzatırken. \lalezya uluslar:nası sermaye hareketlerinin diinya çapında 
kısıtlanmasını isteyerek kendi iilke çapında bunu yapmaya çalışmıştır. Borsada 

gerçekleştirilen işlem hacmine sınırlamalar getirilmiş, döviz giriş çıkışlarını kısıtlamış. 

Ringitin değeri sabiıleştirilmiş, iilke halkı döviz alım satımı yapınamaya çağrılmıştır.-'ôX 

Çoğu iktisatçı bu önlemleri yanlış bulurken, bir kısmının itirazları önlemlerin kendisine 

değil ele. uygulanacakları siireye yönelik olııııış: kısıtlanmaların ekonomide birincil 
elengelerin sağlanana kadar uygulanınası gerektiğini ileri siirnıiişlcr ve bu süreyi 3-4 ay 

olarak tahmin etmişlerclir . .'WJ 

1\IF'nin yardımda bulunarak gerekli fonları sağlaması hızlı olmuştur. Bunların 

karşılığında uygulanacak olan programlar ne birbirinden. ne ele daha önce uygulanan klasik 

programlardan fnrklıdır. Fnizleri ylikselterek yabancı sermaye kaçışını önlemek, harccım.:ıları 

kısnıak. vergi oranlarını aı1tırmak, sorunlu banka ve şirketleri kapatma ve yapısal reformları 

gerçekleşti rm ek. 

Uygulanıaya sokulan bu politikalar daha çok uzun vadede ekononıilerin 

iyileştirilmesini öngöriirken, GUneycloğu Asya iilkelerincle asıl sorumın kısa dönemele 

dengelerin daha da kötiileşnıesini önleyerek, uzun vadeli reformların istikrar sağlandıktan 

sonra uygulanması gerektiği iktisatçılar arasında ağır basan göriiş olmuştur. Faizlerin 

yiikseltilınesi zaten ağır borç yükü altında bulunan şirketlerin duruımınu daha da 

kötiileştirerek, yükseltilen vergi oranları iflasları daha da aı1tırarak kısılan kamu harcamaları, 

zaten cleflasyon eşiğinde olan ekonomideki resesyonu daha da güçlendirıniştir.:no 

368"Malıaıhir Dünyaya l\1cyd~ın Okuyor". Para Dergisi, 20 EylUl 1997. s.7. 
369... . . . 

SUER, .t.g.ın., s.36-37. 

3/0STIGLITZ, a.g.m., s.l25. 



Sorunlu banka \'C şirketlerin kısa ~iirede kapatılınası \'O~u ülkede paniğe yol açarak. 
paraları üzerindeki baskıyı daha da aı1tırmı~tır. Öte yandan. bu kapatınalar \'O~u kez bir plan 
bir reform çerçevesinde yapılınadığından finansal sektörü giiçlendirici nitelikte 

olmaınışlardır.:nı Ayrıca 1\IF'nin tek ,-e standart reçetelerini tiiın iilkekre bunca yıl 
uygulatması da eleştiri toplamaktadır. Zl1r durumadlişen ülkenin durumu doğru dürlist 
incelenmeden hemen reçetelerin yazılması her iilkenin sahip olduğu gelişme özelliklerinin 
gözardı edilmesi anlamına gelmektedir. Uzmanların birleştiği nokta. bu sonıniarı 

gidermenin tek yönteminin. IMF'nin yapısı ve çalışma tarzını değiştirerek. giiniin 
koşullarına cevap verebilir duruma getirmektir. 

L'ygulanan politikalar sonucunda bölge ülkelerinde talepte daralma. yoğun iflaslar, 
işsizlik artışı gözlenmiştir. Tayland Ye Gliney Kore'de J998'de işsizlik % 8.5, 

Endoııczya 'da% 20, Japonya "da makyaj"a:nı rağmen% ..ı..6 oranında ve arınıaya devam 
etmektedir. 1997 yılında <7c 5.5 biiyiiyen bölge ekonomileri 1 998'de daralına yaşamıştır 
(Tablo 52). Endonezya ise bu olumsuz gelişmelere ek olarak bir de sosyal patlanıaya tanık 
alımış Ye içerideki dunıınıı hala karışıktır. 

Tablo 52: Güneydoğu Asya Ülkelerinde Gerçekleşen Büyiiıne Oranları 
1997 1998 1999 2000 

Eııdcıııo.\;ı 5.2 -ı:u -.'U ...ı.~ 

\Ialct.\:1 7.6 .().) 2 ~J 

Filipiııkr S. i -1.2 ı '') ...ı .o 
(i line\· r,:, ·r.: 5.5 -6.8 2.3 ~-~ 
la\ l;mJ ·OA -X.2 -1.5 -U 

Kaynak: ''Ka planlar Toparianıyor ımı'? ... Para Dergisi, 28 Nisan 1999, s. ll. 

-L-l. Güneydoğu Asya Ekonomilerinin 1998-2000 Döneminde Gösterdilderi 
Performans 

ı:vlF'ııin reçetelerini uygulanıaya girişen Giiney Kore, Tayland ve Endonezya zaten 
claralıııakta olan ekonomilerinin daha da gerilemesine yol açtılar. Finans kurunılarının çoğu 
kapatılmış, ayakta kalabilen reel sektör firmaları yiiksek faiz ve sıkı politikalar ortamında 

ayakta kalmaya çalışırken bölgedeki çoğu ülkelerin ekonomileri reel olarak daralma 

371 Mustafa ÖZER. Finansal Krizler, Piyasa Başarısızlıkları YC Finansal istikrarı 

Sağlanıaya Yönelik Politikalar, Anadot u Üni,·crsitcsi Yayınları, No: 1096, s.l-1-1-1-l-9. 

372Japonya'da kişinin iş sahibi sayılabilmesi için bir önceki yılın son hartasında bir saat çalışmış 

olması yeterlidir. Çalışınayı düşünen e\· kaJınları. ekonominin düzene girmesini ailelerin e,·iııdc bddcycıı 

yeni mezunlar Ye şirketleri kurtulana Jek geçici olarak işten çıkarılmış orta yaşlı çalışanlar i~sizlik 

isıaıisıiklerinc Jahil edilmemektedir. ("Sosyal Kabus İçin Geri Sayını BaşlaJı"", Hiirriyet Business 

Week, 5.-l-.199g, s.75. 
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göstermiştir. (Tablo 52) Y:ıpılan de,·alli:ısyon sonucu ihracat :ırtışı bekleneninaltında 

gerçekleşmiştir. Bunun nedeni. firmaların rekabet güçlerinin artmasına rağmen faaliyetleri 

için gereken finansman kaynaklarını bulamamalarıdır.-:n-' En büyük ticaret ortağı 
Japonya'nın da gerilemesi bölge ülkelerinin dunımlarının diizelmesini geciktirmiştir. Zaten 

durgun olan Japon ekonomisi bir de yenin dolar karşısıııda değer kaybetmesiyle bölge 

ülkelerinden gerçekleştirdiği ithalatı eski düzeyde konıyamamıştır.:n..ı Oysa ithalatta bir 

patlama yaşanmıştır. En biiyük oranda de\'aliiasyon gerçekleştiren ülkeler başta olmak 

ii zere bölgenin ithalat artış hızı (Hi n yada en fazla olmuştur.: G .Kore ve Tayland için bu 

rakam Sb 30'a ve% 25\~ ulaşmıştır.:ns Bu aı1ışın% 16 oranında düşen hammadde fiyatları 

sayesinde376 normal şartlarda olabileceğinden daha diişiik göriindiiğünii de unutmamak 
gerekir. 

I999'da Güneydoğu Asya ekonomilerinin sergilediği peıformans ise beklenenin 

üstünde olmuştur. Bu canlılığı sürükleyen etkenler bölgedeki ekonomiler için benzerlik 

göstermektedir. Desteklenen ihracat sektörlerinin faaliyet hacmi uluslararası piyasalardaki 
mal fiyatlarındaki artışların da etkisiyle yiiksclmiştir. Hiç kuşkusuz. ABD ve AB 

ekonomilerinin dinamik olması da canlanmacia etkili olmuştur. Bölge ülkelerinin sağladığı 
biiyiimenin diğer bir nedeni ithalat artışının da işaret ettiği iç talepte genişlemedir. Bir 

taraftan kamunun yaptığı harcamalar, diğer taraftan da özel sektörlin giiveninin artması ile 

yükselen özel sektör harcanıaları krizin hızlı atlatılmasında önemli yer tutnıaktadır.377 

Ekonomik canlannıa Giiney Kore, Tayland \'e :\lalezya'da fiyatlarda mtışa neden olurken 
Japonya, Tayvan, Siııgapur ,.e Hong Kong" da deflasyon ciddi bir tehdit lıaliııe gelmiştir. 
(Tablo 54) 

Bölge iilkeleriııin gelişme hızları 2000 yılında da genelde bir önceki yılla aynı 

olmuştur. Endonezya I99S'deki -% 13.13"liik daralma ve 1999'da% 0,2'1ik biiyiimeden 

sonra normale dönıniiştür. Bu ülkenin asıl sonıııu ekonomiden çok sosyal çalkanlıları en 

aza indirmek ve 3 yıldır normale dönemeyen yaşamı eski raylara oturtnıaktır. 

1999'da ihracatta sağlanan % ıo·ıuk artış ve kamu harcanıaları ilc% 5'1ik bir 

biiylinıe yaklayan Malezya'da işsizlik ve enflasyon oranları da% 3'iin altında seyrctıniştir. 

Uygulanan sermaye kontrolleri sayesinde bölge ekonomileri arasında en iyi performansı 

373 isıanbul Ticaret Odası, Ekonomik Rapor, Yayın No: 1999/66, s.23. 
37 ..ı "Ya Japonya Acı İlacı İçecek ya da Piyasalar isteyecek··, Hiirriyet Business Week 

Dergisi, 1 O Mayıs 1998, s.68·69. 

375Ankarn Sanayi Odası, ''2000 Yılında Dünya Ekonomisi'', ASOMEDYA Dergisi, Temmuz 

2000, sA6. 

376www .worldban k.org 

377 ASO, "2000 Yılında .. :·, s.-16. 



sergileyen ~ 1alezya bunların bir kısmını geYşetmiş. ancak tamamen vazgeçmeıniştir. 2000 

yılında da ekonomisi büyüyen bu ülkenin uzun dönemde performansı uyguladığı sermaye 

kontrollerinin kaldırılıp kaldırılmayacağına bağlıdır. Çünkii şu andaki iç potansiyelin 

tiikennıesi ile dışa kapalı dwnominin durgunluğa girme ihtimali yüksektir.~7S 

Tablo 53: Bazı Asya Cikelerinin Rekabet Güçlerinde Referans Alınan Bazı 
Ülkelere Göre Gelişmeler (13.01.1998-31.12.1996 % Değişim) 

.-\BD :\lınaıl\a .Jap<ııı' :ı ('in 

.l:ıJ"-'n'a . '-' ~ 2.7 
Cin ·'·O 21.9 9.ı 

Ta,JanJ --13 6 -1-10.-1 -275 -5 ı. ı 

(1 li nt:\ KtiTC -5 ı.' --12.8 --1-1.3 -53.1 
~iıı~:ıpur -20$ -6.2 5.9 -25.1 
Fılipinkr -35.6 -23 2 -15.1 -37.6 
\J:ıkZ\:1 --1.' .-1 -33.1 -13 --15. ı 

EnJ,,n.-z, a -"70S -65.5 -56.3 -71.6 
llt•ıı~ K,ııı~ -1.~ 23.9 8.9 23.9 

:\'(>!: (-) Jcği~ıııc ıl~ıli iıll;cııiıı rcbl'c'l ~lidiııdc referans alınan iilkc kar~ı~ıııJ:ı :ırıı~ı if:ıdc: 

l"!ıııd:tcdir. 

Kaynak: Viidan BURI-IA;\1-Safer .\IUSTAFAOGLU, Asya Krizinin Türkiye 

İhracatı Üzerine Muhtemel Etkileri, DPT Yıllık Program ve 
Koııjonktiir Değerlendirme :--.tiidiirliiğii, Şubat 1998, s.6. 

Uluslararası piyas:ıları en çok endi~elendiren ise Japon ekonomisiclir. 1995'te yenin 

dolar karşısında biiyiik ölçiide değer ka) betme etkisiyle \{; 5 biiyiiyen Japonya 1997 ve 
1998'cle yine aşağıya yuYarlanmaya cle,:ım etti. 1997-2000 döneminele reel biiylimenin 
sağlandığı 1997 (% 1.92). 1999 (% 3) Ye 2000 yıl ında (?o 0.9) bu genişleme sadece kamu 

lıarc:ıııı:ılarınclaki artıştan kaynaklannııştır:11Y 1992 yıl ı ndan bu yana toplam 128 trilyon yen 

( 1 trilyon 70 milyar dolar) tııt:ırında 1 O ekonomiyi kurtarma paketi biitçenin 1 993'tc 

verdiği % 3 fazladan 2000"e gelindiğinde açığ111 % IO'a ulaşnıasınclan başka işe 

yaramamıştır.3~0 Ülkenin toplanı borcu ise 6 trilyon dolar, bu da GSYİH'nın% 136,1 'ine 

eşittir. Merkezi hiikiinıetin gelirlerinin '1: 65'i borç servisine gitmektedir.38 l Bıı arada 

2000 yılının Ağustos ayın:ı kadar izlenen politikalara 2001 'in Mart ayında geri 

clöniilnıiiştiir: ihracatı yine biiyiimenin ıııotonı haline getirebilmek için ucuz yen politikası 

izlenecektiL Böyle bir politika 1995-2000 yıllarında uygulanmış, fakat işe yaranıanııştı. 

Bölge ülkelerine etkisine gelindiğinde ise krizden sonra daha yeni kendine gelen ülkeler 

için bu bir darbeclir. 2000'de% 5'in üstünele büyüyen bölge ekonomilerinde 2001 yılında 

3 7~1ı tt p ://w w w .c m u la tc me .com/ co u nt ry /nı ala is i a/cc on o my 

379".Japonya'ya Ne Oldu?"'. Para Dergisi, S.3-l-~, 25-31 Mart 2001, s.39. 

380··Ekononıi P~ıtbınaya Har.ır Bom ha··. Para Dergisi, 5.3-1-2, 18-2-1- Mart 2001, s.8. 

381 "Borçlar AIJı Başını Gidiyor .. , Para Dergisi, SJ06, 9-15 Tcnınıuz 2000, s.J..ı. 
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zaten "c 3-4 oranında bir biiyiime beklenirken Japonya'nın bu kararı bliylime rakamlarını 
':\"! daha da aşağıya çekecektir:''-

Japonya'nın ihracatı canlandırınacbki bu ısrarını anlamak nılimkiindiir: faizlerin% 

0.25 oranında seyretmesine rağmen piyasalardan bir canlanma işareti alınmamaktadır. 

Ekonomideki yapısal sonıniara çöziim getirilememesi orta ve uzun vadeli planların 

yapılmasını engelleyerek. halkın böylesine diişiik bir faizle de olsa tasarruf yapmayı tercih 

etmesine yol açmakta. İhracatı canlandırma çabaları ile birlikte Japonya bir de enflasyonisı 

politikalar izleyecektir..:-g:; .-\ncak uygulanacak bu politikaların sontıç verip vermeyeceği de 

tartışı ı ır. Çiinkii hem iç hem de dış piyasaların birleştiği nokta, sorunun ekonominin 

yapısıııdan kaynaklandığı \'C bunun ancak derin \'e kapsamlı reformlarla aşılabileceğidir. 

Giineydoğu Asya Krizi patlak wrdiğinde çoğu iktisatçının tahmin ettiği gibi, krize 
giren ekonomiler ağır bir darbe aldı iseler de. hızlı biiylime yıllarında edinilen tecriibe, 

sağlanan sermaye birikimi \'C hazırda beşeri sermayenin olması krizin fazla derinleşmeelen 
atiatıimasını sağlamıştır. Bu başarının de\'amı bölgenin bütiin iilkelerincle gerçekleştirilecek 

reformlara bağlıdır. Bunun yanında gelişmiş ülkelerin göstereceği performans da bu 
iilkeler açısından önemlidir. ABD ekonomisinin bu giine kadar gösterdiği canlılık 
durgunluğa yerini bırakmakta, ancak bu sefer de AB ülkelerinde biiyiime hızlanma 

eğilimindedir. İç talepte göriilen artış cleYaın ettiği takelirde dış stoklara karşı dayanıklılığın 
artması da söz konusu olabilecektir. 

Tablo 5-l: Güneydoğu Asya Ülkelerinde 1996-1999 Yıllarında Gerçekleşen 
Büyüme Ye Enflasyon Oranları Ye 2000-2001 Tahminleri 

ı 'I'Xı 19'.17 !'!'IS I<J'!'.I 2000 

(.'iıı 
B 9.60 i·U;o 7.SO 7.10 7.')0 
E S..'O V> O .o.so .ı ..ıo 0.-10 

Eııdt>ııez: :ı 
B i'J2 .ı .5-1 -13.20 () 20 ..ı.so 

E i.')-1 6.22 5f·UO 20.50 :no 
\l:ıkzy:ı B 10.00 7J2 -7.50 5.-10 8.30 

E 3.-18 2.71 5.30 2.70 1.50 

Tayl~ııd 
B 5.88 -1.-15 -10.-10 -1.20 -1.30 
E :'.85 561 8.10 0.30 1.50 

Giiııcy Kore 
B 6.i5 5.01 -6.i0 ıo.70 S.SO 
E -1.92 -1.-1-1 iSO O.SO 2.30 

T:ıy\\':ın 
13 6.10 6.68 4.i0 5.50 -
E 3.08 0.89 !.i O 0.20 -

Hong Kong B -1.-19 4.97 -5. lO 2.90 10.50 
E 6.32 S.R-1 2.80 -4.00 -3.70 

Singaptır 
B i.5-l X.39 0.-10 5.-10 9.90 

E 1.38 2.00 -OJO o ...ı o 1.40 

.l:ıpony:ı 
B 3.3-l 1.92 -1.06 0.70 1.90 
E 0.12 1.72 0.63 -033 -0.60 

Kaynak: www .imf.org/cxternal/pubs/ft/wro/200 1/01/indcx.htm; 2000 verileri 

www. worldbank/data. 

382·'Gclccck Umut Vermiyor", Para Dergisi, S.3-W, 1-7 Nisan 2001, s.9. 

383".Japonya Enflasyon istiyor", Para Dergisi, S.3-W, 1-7 Nisan 2001, s.5. 
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5. GLOBAL KRİZİ~ DÜ~YA:\1~ Di(;ı.:R ÜLKELERİ:\E ETKİLERİ 

5.1. BrcziiJa Krizi 

I 990'1ı yıllara hiperenflasyon ortamında giren Brezilya para kurulu oluşturarak ve 

parasını dolara bağlayarak kısa slire içinde enflasyonu tek haneli rakama çekerek dikkatleri 

üzerine toplanııştı. Ancak diizliiğe çıkan ekonomiye darbe bu sefer de dış piyasalardan 

gelmiştir. 

Giineydoğu Asya krizinin ilk etkilerinin Brezilya I 997 yılının Ekim ayında 

hissetmiştir. Zayıf paralara arka arkaya hiicuın eden spekülatif aınaç·lı fonlar real'e de 

dayanıklılık testi yapmıştır. Bu dönemde devaliiasyonun önline geçmeele yardımcı unsur 

yliksek diizeyde bulunan döviz rezenieri olmuştur: çöklişli engellemek için I O milyar 

dolar harcanmıştır. Bunun yanında kamu maliyesini kuvwtlendirmek için harcamalarda 

kısıntıya gidilmiş ve yabancı sermayenin çıkışını önlemek için faizler arttırılmıştır. 

Başlangıçta bu önlemler etkili göriinse de. dış borçların kısa vadeli olması nedeniyle 
arttırılan faizlerin yiikii kısa bir slire sonra bu sefer borç servisi aracılığıyla harcamaları 

arttırıcı etki yapmıştır. Özelleştirmede de hareketlenme göriilmiiş: posta ve telgraf 
hizmetlerini sunan "Tele-Bras" devletin elinden çıkarılmış ve bu Latin Amerika'da en 

biiyiik özelleştirme örneği olmuştur.:;g...ı 

Rusya'nın cia krize gemıesiyle iyice tedirgin olan yabancı yatırımcılar Brezilya 
piyasalarından çekilmeye başlamışlardır. Faizleri arttırmada geç kalan Brezilya bu 

gecikmenin bedelini giinliik 750 milyon dolar civarında sermaye çıkışı ile ödemiştir.:;:-;:; 
Real'i ayakta tutabilnıek için çabaları yoğunlaştıran Merkez Bankası'nın rezenieri Nisan 

ayındaki 75 milyar dolardan Eyliile gelindiğinde 59 milyara gerikıııiştir.386 Gecikme! i ele 

olsa arttırılan faizler yabancı sermaye çıkışını yavaşlatmış olsa da Temmuz 1998- Ocak 

1999 döneminde 40 milyar dolar civarında bir miktar para dışarıya kaçmıştır.387 Döviz 

rezenierinin erimesi ve blitçe harcamalanııda 10,8 milyar dolarlık kısıntıya gitme kararının 

haricinde başka bir önleınin alınmaması yabancı yatırımcıların real'in değer kaybedeceğine 

dair beklentilerini giiçlendirnıiştir. 

Bölgede kilit ekonomi konumunda olan Brezilya'nın krize girmesinelen bir taraftan 

38-lBurak MERGEN, "Brezilya Piyasalarını Sakinlcştirnıeyc Çalışıyor", Paramalik Dergisi, 

20 E)lül. 1998, s. 28. 

385 •1EI'GE-N ?t\ ı' , , a.g.m., s._:;_ 

3R6"Bu Rüzgar Brezilya'yı Hasta Eııi". Hiirriyet Business Week Dergisi, 20 Eylül, 199tL 

s. 75. 

387"Brczilya Kriz Sinyali Veriyor", Paramalik Dergisi, 17 Oc:ık. 1999, s. 42. 
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ABD'nin olumsuz etkilenme:;i. diğer taraftan da Güneydoğu Asya ülkelerinin durumlarını 

zorlaştırma anlamına gelmd.;te idi. Bu yiizden hem GÜ hiikiimetleri. hem de ı~ IF Brezilya 

piyasalarını ayakta tutabilmek için ellerinden geleni yapmaya istekli olmuşlardır. ı 998 
yılının EylUl oı1alarında ı~ 1 F yetkilileri iilkeye yardım yapabileceklerini bel iı1mişler. ancak 

rezervleri 10 milyar doların altına düşen ı~IF'nin bu açıklaması pek inandırıcı gelmemiştir. 

Açıklamanın ilk etkisiyle bir yiikseliş yaşanan piyasalardan bir giin içinde 1.6 milyar dolar 

daha ülkeyi terketmiştir.388 Bu gelişıneler üzerine uzun süredir Amerikan 

Parlamentosu'nda siiriincemede olan 1\IF'ye 18 milyar dolarlık mali destek kararı 

CLINTON'un baskısıyla 6 Ekim tarihinde kabul edilmiştir:'S9 

-+% 7.5 gibi yliksek bir dalgalanma bandı olmasına ,.e biitçe açıklarının -+5 milyar 

dolara ulaşmasına rağmen (Tablo 55) uzmanlar re al 'in gerçek değerinin % 15 listlinde 

olduğunu tahmin etmekte idiler.3lJ0 De,·aliiasyona gitmekte direnen Başkan Cardoso ise 

yenielen tırnıanmasından korkuyordu.3lJI Aslında enflasyonun kısa siire içinde canlanacağı 
beklentileri belki de abartılı olmuştur. çiinkii devaliiasyonun etkisi bir kez fiyatları 
<Httırmakla sınırlı kalabilirdi. ithalatın palıalılaşınası ise GSYİH'ya or<1nı <7c 7 gibi diişiik 

olduğund<1n fazla enf1<1syonist baskı y<1raıınası pek olanaklı göriinnıeıııektedir.392 Daha 

birkaç yıl önce hiperenflasyonla boğuşan Brezilya 1998'in ikinci y<1rısında clefl<1syonla 

karşı karşıya gelmiştir. H<1nelwlkı belirsiz ortamda tiiketnıektense geleceğini garanti altına 

<1lnıa <1rzusuyla t<1s<1rnıfa yönelnıiştir.393 

Tablo 55: Brezilya Ekonomisine Ait Bazı :Makro Ekonomik Göstergeler 
ı 9'-/S 1999 2000 200ı* 

Bli\iiıııe. \f ·0. ı 0.8 -l.:'i -1.5 
Enlla'\l'll Or::nı. '} 3.2 8.9 6.0 5.0 

Cı ri İ~kııılcr Dcngı:si. 
<CiSYİII'ııın Yu~tbi .. u --1.8 -.ı.ı ·2 5 
Olarak) 

Kaynak: www .iınf.org/extcrnal/pubs/fthveo/ 

Böylesi ne kritik bir ortaında 5 Ocak I 999 t<1rilıinde Brezilya 'n m en biiyiik ey aleti 

olan 0.1ini<ls Gerias merkeze olan 15 ınily<1r dolar tutarında borcunun ödenmesini 90 giiıı 

388Mcl'GcN ·ı u n1 s ?8 ı..:.' ı.:. , " •0 • ., . -". 

389"Krizin Çözünıli İçin Umut I~ık Belirdi", Hürriyet Business Week Dergisi, Il Ekim, 

I 998, s. 68. 

390"Krizin Çözlinıli. .. ", s. 69. 

39I MERGEN, a.g.ın., s. 29. 

392 "Brezilya 3 Şeye Gü\cııiyor''. Para Dergisi, 31 Ocak 1999, s.l5. 

393 "Bu Riizg:ır ... ", s. 75. 
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siire ile durdurduğunu açıkbmı~tır. Diğer ey;ıletlerin merkezi yönetime yiiklii borçlarından 

dolayı aynı yolu izleyecekleri korkusu ülkeyi yine sarsnıı~tır. Hızlanan sermaye kaçışı dö\'iZ 

rezenierinin 35 milyar dolara düşmesine neden olımı~tur. Real"i ayakta tutmanın 

maliyetinin gittikçe daha da artacağının farkında olan \!erkez Bankası real"i serbest 
'9-1 dalgalanmaya bırakmıştır:' 

0'c 30 oranında değer kaybeden real son yıllarda gerçekleştirilen banka reformları 

mali kesimin çok fazla etkilenmesiııi önlemekte yardımcı olmu~tur. Devaliiasyonla birlikte 

enflasyonun hız kazanacağı ve büyiimenim- llc2-35 gibi bir değer alacağı beklenmekteydi. 

Ancak bunlar gerçekle~memiştir: enflasyon diişiik kalmış \"e ekonomi 7o 0.5-1 oranında 

biiyiimiiştiir. 

Dış ticaretre ithalatı azaltıcı etkinin ortaya çıkacağı ve dış ticarette sağlanacak fazla 

sayesinde cari işlemler dengesi açıklarını azaltacağı beklentileri ithalatın GSYİH içindeki 
payının kiiçiik olmasından dolayı gerçekleşmemiştir. Üstelik bu ithalatın biiyük kısmı 
üretim için gerekli hammadde ve ara girdilerden oluşmakta idi. dolayısıyla fnla 

etkilenmemiş olması doğaldır. Sonuçt:ı dış ticaretıc sadece 1 milyar dolarlık bir fazla 
oluşmuş. cari açık ise 24.-1- milyar dolar olarak gerçekleşmiştir (GSYİH"nın 7o 4,8'i. 

2000'de% 4,1 'i). Ancak asıl sorun. çoğu kısa vadeli olan 280 milyar dolarlık kamu borcu 

yiikiidür.395 Harcaınalarda kısıntıya gidilınez ve sosyal güvenlik sisteminele geniş çaplı 
reformlar gerçekleştirilmez ise orta vadede Brezilya'nın yeni krize yakalanına ihtimali 
yiiksektir. 

- ') ::ı.-. Diğer Latin Amerika Ülkelerinde Durum 

Bölgenin en biiyiik ekonomisinin krize girmesi çevredeki iilkeleri etkilemeclen 

geçmesi ıııiiınkiin değildi. Latin Amerika'nın eliğer biiyük ekonomisi olan Arjantin 

1991 'de oluşturduğu para kurulu sayesinde hiperenflasyonun önüne geçerek tek haneli 

rakama iııdirnıiş, 4 yıl boyunca da ortalama% 7,5 oranında biiyiinıe sağlaınıştır ve bunların 

hepsine biiyük çaplı liberalizasyoııa gidilerek ulaşınıştır.-'96 Ancak Meksika krizi ile 

birlikte durgunluğa giren Aıjantin bu durgunluğu atiatamadan bir diğer krize yakalanınıştır. 

İhracatının o/o 30'unun gerçekleştirdiği Brezilya'nın yaptığı devaiiiasyon 1999 yılmda 

ekonominin% 3,4 oranında claralıııasına, deflasyonun ortaya çıkmasına (fiyat aı1ışları -% 

1 ,17) ve işsizliğin% 15'e ulaşmasına neden olmuştur.3 97 Ekonomiyi canlandırncak 
önlemlerin alınmasında en büyük engel ise para kurulunun varlığıdır. Aşırı değerlenmiş 

39~"13rezilya Nasıl Hattı", Para Dergisi, 2-J. Ocak, 1999, s. 78. 

395"Brezilya'da Aynı Kriz Oldu", Power-Ekonomi Dergisi, Mart, 2001, s. 19. 

396 "Sırat Köprüsünde Bir Ülke", Para Dergisi, 15 Ağustos, 1999, s. 9 . 

.39 7 www .i ın f.org/ex terna 1/p u bs/ft/weo/200 I /01 
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peso tüketime diişkiin tt1plumda ith.:ılatın artmasını sağlarken. ihracata yönelik çalışan 

sektörleri baltalamıştır. Sonuçta 1999 \'e 2000 yılında ihracat artış değeri % -1..+ ve% 0.2 

olurken. ithalat da artış gerçekleştirilema duruma gelmiştir (('lc-11.7 ve %-0.5). Giderler 

disiplin altına alınamamışken merkez \'C yerli yönetimin piyasalardan kolayca 

borçlanabilnıeleri borç. GSYİH değerinin 0'c 50'nin iistiine çıkması ile sonuçlanmıştır 

(biitçe açığı 1999'da% 2.6. 2000'de% 1.-re ulaşmış). 2001 yılında IMF'nin dikte ettiği 

rakamları artık tutturamayan Aıjantin'den sermaye kaçışı başlamış; 2001 'in son 9 ayında 

20 milyar dolar tutarında fonlar iilkeyi terketmiştir. Pozitif gelişmelerin olmadığı bu iilkede 

2001 'in sonunda sosyal patlama yaşanmış. hiikiimet istifa ederek yeni yönetim işbaşma 

geti ri Imi ştir. 

ABD gibi bir ticaret ortağının bulunması l\leksika'nın Giineydoğu Asya krizinin 

etkilerinden korunmasına yardımcı olmasına rağmen Rusya krizinin yabancı sermaye 

hareketlerinin yöntinde gerçekleştirdiği değişiklikten etkilenmesini engelleyenıeıniştir. 
Yabancı sermaye kaçışını önlemek için <c -ıo·ıara çıkarılan faizler bir siire sonra biiyiime 

iizerinde yavaşlatıcı etki yapmış, bu dlişliie geçen petrol fiyatları ile birleşince açıklar artma 
eğilimine girmiştir. Bunları kapatmak için kamu harcamalarında 3,9 milyar dolarlık kısıntıya 

giden \leksika'nın durumu bölgenin diğer lilkelerine göre daha iyidir.398 Anıerikan 
ekonomisinin kriz yıllarında da dinamizmini kaybetmemesi sayesinde genel olarak petrol 
dışı ihracatın canlı kalması sonucunda 1999 yılında \leksika'nın o/o 3,5 oranında 

bliyiimesini sağlamıştır. Dış ticaretteki bu gelişme cari işlemler açığını da kiiçiilterek 

GSYiH'nın o/o 3'li ile sınırlı kalmasına yol açııııştır.399 Fakat 1999-2000 döneminde diinya 

piyasalarındaki petrol fiyatlarının ellişiişii Ye ithalatın ihracattan daha hızlı arınıası dışarıya 

bağımlılığın tehlikeli boyutlara ulaştığının göstergesidir. 

Kolonıbiya ve Venezııela da Brezilya krizinden cıkilenmiş bulunuyorlar. Sınırlı 

sayıda iirliniin ihracata konu olması zaten diişiik olan ticaret hacimlerinde cliişlişe yol 

açmış, hammadde fiyatlarındaki diişüş bir darbe daha indirmiştir. Özellikle petrol 

fiyatlarındaki düşüşten olumsuz etkilenen bu iki ülkenin göstereceği performans biiyük 

ölçiide petrol fiyatların ı n seyri ne ve bölgede ki büyü k ekonomi leri n istikrara ka vuşnıal arı na 

bağlıdır. 

Latin Amerika ülkelerinin yaptıkları devalliasyonun Güneydoğu Asya iilkelerinde 

kadar etkisi olmayacaktır. Dışa daha kapalı olması rekabet giiciinde kazanılan iistiiııliikten 

tam olarak yararlanmalarını engellemektedir. Ekenomilerin eliize çıkması ise iç talebin 

398"Sıkıntıyı J'vleksika da Hissediyor''. Hürriyet Business Week Dergisi, 20 EylUl, 1999, 

s.7-L 
399Ankara Sanayi Odası, "2000 Yılında Dünya Ekonomisi", ASOMEDYA Dergisi, Temmuz, 

2000. s . ..ıs. 
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canlanınası ile doğrudan bağlantılı. Bu çer~·evede bölge ekonomileri için bir olumlu 

gelişme. dış borç sağlama yönünde yaşanmakta: 2000 yılıııın ikinci yarısından itibaren 

uluslararası finans piyasalarında bu ülkelerin güven sağladığı inancı yaygınlaşmaya 

başlamış Ye özel sektörün dış borç bulması kolaylaşmıştır.-Hl0 Üst üste yaşanan krizierin 

doğurduğu bir diğer eğilim ise gelecek açısından biiyük önem taşımaktadır. Bölge 

ülkelerinde harcanıaları kısma. Yergi refL1rmu gibi politikalar artık oy kazanma amacıyla 

değil. ülkeye uzun dönemde a\·antaj sağlamasında yararlı olması için uygulanmaktadır.-+01 

5.3. ABD Ekonomisinin Kriz Yıllarında Gösterdiği Gelişme YC Bugünkü 

D ur mını 

Giineydoğu Asya ülkelerinde patlak veren kriz karşısında Anıerikan yönetiminin 

nasıl bir tavır takınacağı iki nedenle merak konusu olmuştur: kriz ülkeleriyle yoğun ticari 

ilişkiler- bu ülkeler ;\BD ticaretinde lk 20 gibi önemli bir paya sahiptirler. bunlara krize 

duyarlı ülkeler de eklendiğinde bu oran 0- 49.5"e çıkıyor-+02 - ve dlinya ekonomisinele 

arzettiği önem. ABD ekonomisinin sarsılmaması krizin nispeten az kayıplarin 

ati atıiabileceğinin bir işareti olacaktı. 

Krizden ilk olarak Anıerikan borsası etkilenmiştir. Dünya borsaları ile aynı yönde 

hareket eden \Vali Streefteki diişliş en az istenen bir dunınıdu. çiiııkii son yıllarda borsa 
biiyiiıııenin motoru göre,·ini başarıyl:ı yerine getirmiştir. Ancak bu diişiiş uzun 

siimıemiştir. Getirisi diişiik olııı~ısına rağıneıı aı1ık giivenli piyasa ;ıraynn yabancı serıııaye 
piyasa:a akın eelerek hisse senetlerinin fiyatınefa ;ırtış;ı neden olmuştur. Reel ekonominin 

clurgunluğa girmesini önlemek i~·in ise f;ıizlenle indirime giclilmiştir.-~ 03 Tasarrufların 
azalmasına, ttiketimin ise canlılık kazanııı;ısına neden olan bu önlem ekoııoıııiııiıı iç talebe 

dayalı hızlı biiylinıe döııeıııiııe girilmesine yol açmıştır. Biiyiiıııe hızı clalıa da yüksek 

olabilirdi, fakat doların yen karşısında sürekli eleğer kazanınası ve Giiııeydoğu Asya 

iilkeleriııiıı yaptıkları devalüasyonlar bunu öıılerken biitçe açığının sUrekli yükselmesini 

sağlamıştır. 1998'cle 300 milyara ulaşan bu açık GSYİH'nın% 2,5'iııi teşkil etmiştir....ıo-ı 

Güneydoğu r\sya iilkelerinin hızlı toparlanıııası ve clüşiirülen faiz etkisi ile ekonomi 

aşırı ısınnııştır. Verimlilik artışı ve işgiicü kullanımındaki gelişıneler ABD ekonomisinin 

-WO"Dış Borç Kapıları Açılıyor". Para Dergisi, 16-22 Temmuz, 2000, s. 1-.J.. 

-+Ol "2000 Yılında ... ". s. -+3. 
402 "Ynşlı Kıta Krizi Görmezden Geli:or". Hiirriyet Business Week Dergisi, U~ Ekim, 

1998. s. 68. 

-lOJ"Doların Yükselişi İyi Bir Şey mi?". Hiirriyet Business Week Dergisi, 28 Haziran, 

1998. s. 7-t . 

..ıo..ı .. Krizin Dlinya Ekonomileri Üzerinde Etkileri 1 ", P:1ra Dergisi, 5 Agusıos, 1999, s. 68. 
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potansiyel biiyiiınesinin re 2.3-2.8 ci\'arıııda olduğuna işaret ederken son yıllarda Clc· 35'in 

üzerinde biiyiinıe gösterınesi arz yönlinden kısıtların bulıınJuğuna ve en kısa siire içinde 

bunların oı1aya çıkacağ.ına işaret etmekte idi.-105 

Tablo 56: ABD Ekonomisine Ait Bazı l\1akrockonoınik G<istcrgclcr 
1996 19')7 199~ 1999 ~000 

Bii\iiıııo:. ri( 357 -l.-13 -1.31 -1.23 :'i.~ 

Enlla~nın Oranı. r:; ~-9~ 2J-l u ..ı 2.1:-; .U 

Cari İ~kmkr D.:n.;:t·;i. - - -2.50 -.~.10 --1 .. ~0 
(GSYiH\a ,,ranı) 

Kaynak: www .imf.org/cxtcrnal/databasc 

.-\şırı ısınan ekonomiyi az da olsa kontrol altına almayı anwçlayan FED faizleri 

yükselterek bunu sağlamaya çalışmıştır. Böylece kaçınılmaz olan yavaşlama fazla yıkıcı 
olmayacaktı. Projeksiyonlar doğru çıkmış ve 2000 yılının ikinci yarısında ekonomide bir 

yavaşlama göriilmiiş. Son çeyrekte beklenen % 2,3 yerine bliyliıne % 1.4 ile sınırlı 

kalmıştır.~06 işsizlik oranı ise son 2.5 yılın en yiiksek düzeyi olan% 4.5'e ulaşmıştır...J 07 

Tüketim aı1ış hızmda yavaşlama da iç talebe dayalı biiylime döneminin sona erdiğine işaret 

etmekte. Şirket birlarının anış hızında göriilen yavaşlama borsanın dlişiişiine ve yabancı 

yatırımcıların kaçışına neden olabilecektir. Bunu önlemek i~·in 2001 yılında birk<ıç hanıleele 

faizler toplam olarak ~'c 2.5 oranında diişiiriilerek % 4 diizeyine çekilmiştir.--1°8 Buna 

rağmen yavaşlayan ekonominin kısa siirede eski performansına kavuşması zor. Faizleri 

iııdirmeclc son noktaya gelindikten sonr<1 (bazı iktisatçılar bu noktaya gelindiğini, bazıları 
ise 'dip' f:liz oranının% 35-3.75 olduğunu savunmaktadırlar) biiyiiıneyi hızlanclırnıada 
faiz indirimleri artık etkili olaıııayacak. 

Yeni Başkan Bush'un vaadettiği \ergi indirinıleri çoğunlukla şirketler ve yüksek 

gelirli gruba yönelikti. Ancak demokratlar alt sınıfiara önem verdiklerinden bir uzlaşmaya 
gidilmiş, sonuçta şirketlerin beklediği ,·ergi indirimleri gerçekleştirilnıenıiştir. Bu da 

ekonominin bundan sonraki 2-3 çeyrek boyunca daha yavaşlamaya devam edeceğinin bir 

işaretidir. Yavaşlaiııanın clurgunluğa döııiişiip clöniişıneyeceği ise birçok faktöre bağlı 

olacaktır: yabancı yatırımcıların davranışları, ücretierin aı1ış hızı, petrol fiyatlarınlll seyri vs. 

1995'ten beri blitçe açığının ortaya çıkmasına rağmen dolar birçok para biriminden 

oluşan sepete göre% 30 değer kazanmıştır. Nedeni ise ekonominin hızlı biiyiimesi. Diinya 

ekonomisinin durgunluk yaşadığı bir ortamda bu yabancı yatırımcıları çekmiş ve dolara 

-W5www.dpt.gov.tr/konj/ (7 Mayıs 1999). 

-lOG,.rop Artık O'Ncll \"C Kurıııaylarıııda". Para Dergisi, 10 Şubat, 2001, s. 9. 

-l 07www.utro.ru/articlcs (21 Mayıs 2001) . 

..ıos"Biiyliınc 2001 Yılından Önce Hıi'..l<.mmaz", Para Dergisi, 5 Mayıs, 2001, s.7. 
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olan talep sayesinde dolar değer kazanmı~tır. Yabancı sermayenin GOÜ'Ierde yaşanan 

gelişmelerden sonra istikrarlı piyasa arayışına girişınesi de bu eğilimi gii~·lendirıniştir.409 

Doların değer kaybetmesi 2000 yılında rekor diizeye- GSİ't' ı-r nın % 4.5"ine- ulaşan 

açıkların kiiçiilıııesinde de y;ırdııncı olabilecektir. fakat bir taraftan Japonya·nm ucuz yen 

politikasına geri dönmesi. diğer taraftan da AB ekonomisinin adeta ABD'ye bağlı gibi 

hareket ederek ve beklentilere cevap verıneyerek yav;ış biiyiiınesi bu olasılığın 

gerçekleştirilmesi ni zorlaştırıyor. 

Petrol fiyatları 2000 yılında artış eğilimi göstermiştir. Esas olarak ABD'nin petrol 

stoklarının siirekli azalış göstermesinden kaynaklanan bu eğilim Ağustos 2000'de varil 

fiyatının 30 doların iistiine çıkmasına neden olımıştur.410 Ancak OPEC ve OPEC dışı 

ülkelerin iiretinı kotalarını arttırma konusunda anlaşmaya varmaları ile eğilim tersine 

dönnıiiş ve Amerikan ekonomisinin durgunluğa girmesini engellemeele yardımcı olmuştur. 

Yine de içtiiketime dayalı biiyiiınenin sınırına ulaştığı durumda diinya ekonomisinde 
kötiiye gidişin siirmesi 2001 yılında ekonomide yavaşlamaya neden oldu. Ancak yönetimin 
zamanında davranınası bu yavaşlamanın miimkiin olduğu kadar kısa siirmesini sağladı. 

2001 Eyliil ayına gelindiğinde stabilizasyon işaretlerini vermeye başlayan ABD terör 
olaylarından sonra yine durgunluk tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Ancak bu olayların 
olumlu etkisi de oldu. Teröre karşı başlatıbn savaş ekonomiye paranın enflasyon tehlikesi 

olmadan enjekte edilmesini sağlamaktadır. Nitekim 2001 'iıı Şubat ayında Alan 
C1reenspan'ın yaptığı açıklamada ekonominin olumlııya döndiiğiiniin işaretlerinin alındığını 
açıkl;ıııdı. 

-I09 Ankara Sanayi Odası. "Dolar- Euro- Yen", ASOJ\1EDY A Dergisi, Ocak, 2001, s. 25. 

-IIOwww.ınclt.ru/ (E)Ilil 2000). 



Üçüncü Bölüm 

RUSYA ÖRNEGİ 

I. RUSYA'NIN KRİZ ÖNCESi GÖSTERDİGİ GELiŞME 

1.1. Sovyet Döneminin Son Yıllarındaki Gelişmeler 

ll. Di.inya Savaşı sonrası SSCB hızlı gelişme göstermiştir. Yıkıcı savaş sonrası yerle 
bir edilmiş ekonomi hızla kalkınmış, devlet eliyle kaynakların dağıtımını gerçekleştirmesi bu 

slirece olumlu etki bile yapmıştır. Ancak orduya yönelik liretim. tliketimde stanclartlaşma. 

dışa kapalılık I 970'1erin oı1asıncla mevcut ~anlarda üretimin en list noktasına getirmiş ve bu 

yıllardan itibaren ekonomi cilişiişe geçmiştir. 1976-1990 dönemine bakılelığında tlim 
alanlarda bliylinıe hızında yavaşlama eğilimi göze çarpmaktadır. 

Standaıt ve asgari tüketimin varolduğu dışa kapalı bir ekonomide biiyiinıenin sınırını 
ara ve yatırım ınalları tiretiminin list sınırı teşkil etmektedir. Ancak kullanını alanı 

bulunmayan yatırım mallarının iiretinıi de bu şanlarda yavaşlanıaya başlayacak, gcli~me ve 
teknolojik ilerleme gittikçe yavaşlayacaktır. Savaş sonrası beşeri sermayenin kalitesini ve 
fiziki sermayenin miktarını arttırma çabaları bunları kullanma alanı bulamadıktan sonra 

hiçbir işe yaraınamaktadır. CBI yönetimi danışmanlarından G.:v1eyer: "SSCB 

ekonomisinin % 5 bliylidliğii, yerinele durduğu veya gerilecliği hiç önemli değil. Önemli 

olan biiyiiınenin teknoloji, araştırma-geliştirme gibi bilgiye dayalı alanlarda 

gerçekleşmemesi"-ıı 1 sözleri ile bilgi çağında SSCB'nin gerilerde kalacağına işaret 
etmekteyeli. 

Gorbaçov'un iktidara gelmesiyle "glastnost" ve "perestroyka" sözciiklerinclen 

önce "hızlanına" kelimesi dile getirildi ve uygulamaya çalışıldı. 40 yıldır pek rasyonel 

olmasa da dengelerin kurulduğu bir ekonominin çeşitli alanlarında birbirinden bağımsız, 

sonuçları tahmin eelilmeye çalışılmamış ve yanlış uygulamalar hayata geçirilnıeye 

başlanmıştır. Ancak bu her tarafta kangren başlamış bir viicudun sadece bir kısmını tedavi 

etmeye benzenıekteydi. Sonuçta kurulmuş dengeler bozulmuş ve 1990'a gelindiğinde iilke 

eonoınisindeki dengesizlikler gizlenemeyecek boyutlara ulaşmıştır. Çoğu birincil ihtiyaç 

teşkil eden malların dağıtımı vesika usuli.iyle gerçekleştirilmekteydi. Talep ve maliyet 

-ll 1 VIadinıir KUDROV, Sontskaya Ekonoınika ve Rctrospcktivc, Znaniye Kitabc,·i, 

Mosko,·a, 1995, s.I..J.5. 



enflasyonu bastırılagelmiş. fakat artık açığa nıımaya başlamı~tı. 1983 yılında en iist noktaya 
ulaştı k tan sonra ('k J.-n diinya ticaretinde SSCB'nin payı diişiişe geçmiş ,.e 1 990'a 

gelindiğinde% 1.8 teşkil etmekteydi. Dışarıya samıyi malları dışında(% 25) petrol. doğal 

gaz. çelik. altın ve silah sararken diinya buğday ithalatının% IS'ini gerçekleştirmekte 

idi . ...ıJ] 

\!erkezin artık sistemi kontrol altında tutamaclığını gören SSCB'ni oluşturan 

devletler gitgide kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmeye başladılar. Bu hem iktisadi. 

hem siyasi alanda kendini gösterdi. :'\lilliyetçi hareketlerin giiçlennıesine ve gerçekleşen 

başkaldınlara rağmen 1990 :\ğustos ayına kadar giiç kullanıını sayesinde de olsa Sovyet 

De\'letleri birarada tutulmaktayel ı. Fakat karşılıklı yiiklimlliliikler aı1ık yerine getirilrııiyor, 

iktisadi bağlantılarda iç iireticiler tercih ediliyor. böylece birlik'teki bağlantılar zayıtlıyordu. 

1991 Ağustos olaylarından sonra siyasi kopukluklar da meydana gelmeye başladı: 
birliği oluşturan devletler ardarda bağımsızlıklarını ilan ederek uluslararası hukukun bir 
birimi durtımuna geçtiler ,.e süreç 1991) ılının Aralık ayında SSCB'nin yerine BDT'nun 

kurulmasını sağlayan Anlaşma ile son buldu. 

1.2. 1991-97 Döneminde Rusya 'nın Gösterdiği Gelişme 

1.2.1. Genel De<7erJcndirıne b 

1917 Devriminden sonra SSCB'nin katettiği yolun dünyada hiçbir örneği yoktu. 

Ancak 70 yıllık clönenıiıı sonucu sosyalist sistemin dünya şartlarında ölüme mahkum 
olduğudur. Bu sonuca daha 1970'1ercle ulaşılmıştı. fakat prensip meselesine getirilen iki 

sistemin karşılıklı miicadclesi bunu kabul etmeye izin vermiyordu. 

Kendini ttikettikten sonra sosyalist sistem yine mağlııp çıktığını kabul etmek zorunda 

kalmıştı, ancak bu dönenı boyunca benimsetmeye çalışılan hayat tarzının hiç iz bırakmadan 
tarihe karışması mümkün değildi. Girişimciliği hiçe sayması, siyasette tek seslilik, ınlilkiyct 

hakkının tanınmaınası, standart tüketim. bunların hepsi Rusya'nın pazar ekonomisinde 

geçiş sürecinele olumsuz etkilerini bırakmıştır. Nitekim Batı'nın yiizyıllarclır yliriicliiğii 

yoldan Rusya'nm birkaç sene içinde geçmesi sözkonusu olamaz. 

SSCB'nin ortadan kalktığını resmileştiren anlaşmanın iınzalanmasından önce eski 

sistemi yeni şartlara uydıırarak devanı etmesini sağlama çabaları yok değildi. SSCB 

devletlerinin yöneticileri birkaç kez biraraya gelerek ortak iktisadi alanın kurıılmasını 

tartışmışlardı. Ancak bu göriişnıelere katılanların amaçları farklı, bazen de birbirine zıttı. Bir 

..ı l2y c,· ge ni AV DOK UŞİ N, Mcydunarodnıye Ekonoıniccskiyc Otnoşchiya, Yu ri s L 

KitnbcYi, Mosko\'a, 1999, s.IOO. 
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devlet hala Rusya sayesinde sonıniarını çi.)zme eğiliminde iken diğeri en kısa sürede kendi 

ba~ına hareket edecek şaı1ların sağlanmasını istiyordu. Oysa iktisadi durum hızlı \'t! kararlı 

nıiidahale gerektiriyordu. Göriişnıelerin S1.1nuçlandırılaınayacağını anlayan Rusya iktisadi 

reformları tek başına ba~lattığ.ını ilan etmiştir. 

Reformların gerektiği çoktan oı1aya çıkmış ve kabul görmiiş olmasına rağmen halkın 

ne tarafa ve hangi hızla ilerlennıesi gerektiğini bilmediğinden mevcut hiikiinıete 

ımıhaldetİn olmadığı gibi destekleyen sa~ ısı da pek azdı. Sonuç olarak hiikiimet seçilen 
yoldan kararlılıkla ilerleyebilirdi ve belli bir siire buna karşı çıkanlar olmayacaktı. 

Enflasyonisı ve antienflasyonist politikalar-hiikiimet bunlardan ikincisini seçerek 

bozulmuş fiyat dengelerini diizeltnıe yolundan gitti. Gerçekleştirilen adımların gerekliliği 

oı1aya çıkaracağı zorluklar ve uzun vadede getireceği aı1ılar halka anlaşılır biçimefe iletilmiş 

olsa.liberalizasyon yolunda katlanılması gereken sosyalmaliyetler bu kadar ağır olmazdı. 

ancak bu yapılmadı. Buna ek olarak iktidarın yeniden paylaşımı sırasında destek sağlamayı 
amaçlayan politikacılar populist propagandaya girişince hiikiimet geri adımlar atmak 

zorunda kalmıştı. Enflasyonİst politikaların taraftarlarının hiikiiıııete sokmanm maliyeti 
1992 yılının eyliil ayından itibaren haftalık~ 5'e ulaşan fiyat aı1ışları. 

Ani yön değiştirmenin bu ilk örneği idi. Bundan itibaren böyle değişiklikler bazen 

yılda birkaç kez olac<ıktı. Bıızen belli grupl<ırın ~·ı karlarını konım<ık için y<lpıl<ın bu hareket 
bazen de iktidarın sallanmııya başlaması ile Yeya seçimlerin yakıniaşması nedeni ile devreye 

sokuluyorclıı. Sıkı para politikası ve diinyaya açılmanın ekonomideki çoğu i~letınelerin 
sonu anlamına geleliğinden bunların yöneticileri ve çevresinde çoğalan ve çıkar sağlayan 

gruplar Duma ve hiikiimette lobi oluşturarak sUrekli olarak kendilerine sayısız kredi. 

vergilerden muafiyet, dış rekabete karşı korunma çarelerini uygulamaya sokmak için 
ellerinden geleni yapıyorlıırdı. Enflasyon maliyetinin halkın sırtına binnıesiyle periyodik 

olarak sosyal başkalclırılıır gerçekleşiyor. bunların bastırılması ve susturulması için 

biikUmetle serbest piyasa ekonomisinin taraftarları hiikiiıııete sokııluyorclu. Bunların 

faaliyete geçmesiyle yine zararda kalan gruplar aktifleşerek bu clöngii siirdiirliliiyordu. Bu 

iki uç arasında geçişler bıızen hlikiiınet başlığını değiştirme gibi hareketlerden izienirken 

bazen ( 1993 Olayları, Çeçenistan' da Sa va ş) top! uındaki karşılıklı giiçlcri n çarpıştırı lması ve 

kan dökiimiinden geçiyordu. 

ivlerkezde olup biten bu yön değiştirmeler özerk cumhuriyetler ve eyaletlerin 

ınerkezle ilişkilerine pek etki yapmıyordu ve genel eğilim bunların gittikçe kendilerine daha 

fazla finansal bağımsızlık kazanmaları yöniindedir. SSCB'deki merkez-yerel yönetim 

ilişkilerin kortınması sözkonusu olamazdı ve ipler geçiş siirecinin başlarında gevşetilnıişti. 

Ancak merkezin kendi içindeki kavgalar bitmeyince yerel yönetimler sorunlarıyla kıırşı 

karşıya bırakıldığından siireci durduracak giiçlerin yokluğu durumun yerel kanunların 

federal kanunlardan daha listlin tutulmasına kadar götiirınliştii. Bu bir taraftan siyasi 
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yönden merkezi yönetınıın otoritesini zedelerken diğer taraftan uygulanan iktisat 
politiblarının etkinliğini azaltıyordu. 

Bahsedilen (\·e d:ıha sonraki-1999'a kadar) dönemde Rusya 'nın hangi yoldan 

ilerleyeceğine dair kararın verilememesinin tek nedeni Cumhurbaşkaııı'nın hiiklimeti 

kurma ,.e dolayısıyla iktis:ıdi politikalarına yön vermeele hemen hemen sınırlandırılnıamış 

yetkileridir. Bu bir taraftan kişilikle ilgili olup diğer taraftan da iilkenin özelliklerinden 

(biiyiikliiğli, uzun siire serbest piyasa ekonomisinden kopuk kalması gibi) kaynaklanmıştır. 

1.2.2. Para Ye Bütçe Politikalarının Uygulanması 

Siyasetin ekonomiye sUrekli el atması biitçe politikasının kararlı uygulanmasından 

alıkoymaktaydı. SSCB'den kalma clengesizliklerin az da olsa diizeltilmesi ve biitçe 
lizerindeki baskıların hafitletilmesi için i\isan 1992'cle fiyatların aı1tırılnıası ,.e bir kısnıınm 

serbest bırakılması entlasyonun varlığının kabul edilmesi anlamına gelmekte idi. Fiyat 

liberalizasyonundan sonra lıiperennasyona yol açmamak için kararlı biitçe politikasının 
uygulanınası şaı1tı. Vergi gelirlerinin devamlılığını ve yeterliliğini sağlama amacı ile dolayi ı 

vergilerin ağırlıklı olması yönlinde gerekli diizenlenıeler yapıldı. 1992 yılının başındaki bu 
kararlılık 2. çeyreğin sonlarına doğru tarını iiriinlerine uygulanan alım fiyatlarının 
ylikseltilmesi, kredi politikasının gevşetilmesi ve eylUl ayınefa enerji fiyatlarının kısmi 

liberalizasyonu emisyona başvunılıııasını zorunlu kıldı ve 2-3 ay sonra enflasyonun 

sıçramasına. rublenin değer kaybetmesine ve bütçe açığının biiyUmesine neden oldu. Bu 
gelişmeler blitçe giderlerinele kısıtlamalara (silah iireticileriııe olan borçların artması, devlet 

nıemurl:mııııı maaşlarının ödenınesini geciktirilnıesi, t:-ırıın kesimine olan borçların 
biiyiimesi) yol açmıştır. 

Biitçecle belirlenen amaçlara ulaşmaefa yıl içinele kararlılığın siirclliriilmesi 1992'deıı 

itibaren gelenek haline gelmiştir. Daha sonraki yıllara bakılelığında şöyle bir trend göze 

çarpmaktadır: yıl içinde en az iki tutum değiştirme olmakta. Başlangıçta biitçe rakamlarını 

tutturmak için uygulanan kararlı politikalar çeşitli etkenierin devreye girmesi ile 
gevşetilınekte, bunun sayesinde dengeler bozulunca yıl sonuna doğru yine musluklar 

kısılmakta. 

1993'ten itibaren hem işletmeler, hem halk bu davranışı aı1ık beklemeye başlamıştır. 

Devlet işletmeleri ve yerel yönetimler giderlerin kısıtlanması için hiçbir diizenleme 

gerçekleştirmemiş. Oysa merkezi yönetim kararlılığını gösterecek tutumu siirdiirmekteycli. 

Rusya'nın diğer BTD liye devletlerine "teknik kredi" sağlamasından vazgeçilmiş, Merkez 

Bankası ile yapılan anlaşma ile sağlanacak kredilerin sınırları belirlenmiş ve gelirlerle 

desteklenmemiş giderlerin biitçe iizerinde çalışmalar sırasında teklif edilmesine 

ınoratoryunı ilan edilmiştir. 
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Ekim 1 993"te meclisin dağıtılması ile de,·let giderlerinde kısıtlamalara gitmek için 

eh·erişli koşullar sağlanmıştı. Bu dönemde tarımsal iiriin alım fıyatlarınlll yükseltilmesinden 

vazgeçildi. buğday üreticilerine sağlanan sübvansiyonlar kaldırıldı. Refinansman kredi 

faizleri yiikseltildi. yapılacak yatırımlardan vazgeçildi ,.e böylece biitçe açığı ~ 9.8'e 

indirildi:.tU :\ lerkez Bankası ile yapılan anlaşma sayesinde ekonomiye enjekte edilen para 

miktarının sınırlanclırılınası 1 993'iin yıl başında aylık CJc 26 \lan Aral ık ayında ~ 13'e 

indirilmesi sağlandı. 

Tablo 57: Rusya'nın 1992-2000 Yıllarına Ait Bazı Makrockonomik Göstergeler 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 199~ 1999 2000 2001 

Yıllık Enllasnm 13:13.0 895.5 215.0 ı 31.0 21.8 ll. O 8-.ı...ı 85.7 20 .. 2 16.7 

Yıllık B li\ iiıııe -19 -12 -15.0 --ı -6 o ...ı -4.6 5.4 8.3 5.3 
13iiı<.:e Açıi!ı/GSYİH -23 .. 1 -7.3 -10.4 -6.1 -8.9 -7 .. 9 -~ .. 0 -3 .. 8 2.9 

Kaynak: www .imf.org/country/russia 

Belirlenen amaçlara ulaşınada gösterilen kararlılık enflasyonun en dlişlik diizeyde 

gerçekleşmesine ve 199-+ yılının ortalarında biiyiimede olumlu gelişmelerin ortaya 

çıkmasına yol açtı: 1991 'den kiiçiilnıe eğilimi, gösteren sınai tiretim diişiişiinU durdurdu. 

Ancak tiretimdeki olumlu gelişmeler ekonomideki çöziilmemiş yapısal sorunların 

olduğunu hatırlattı. Biiıçe \'C ödeme krizi. enflasyon potansiyelinin biiyiikliiğii. yatırımların 

gittikçe azalması. bliyiimenin pozitif değer almaması bunların başlıcalarıci ır. 

\!erkez Bankası'nın Rublenin ya\'aş clevaliiasyonu414 1994'iin sonlarına doğru 
spekiilatif baskıların aı1masına yol açıııı~tı. Tarım sektöriine yapılan mevsimlik fon aklarımı 

ve Kuzey bölgelerine siibvansiyonların arttırılmasından bu baskılar clalıa da güçlenerek 

i\1erkez Bankası rezervlerinin 900 milyon azalması ve Rubleyi desteklemekten vazgeçme 

ile sonuçlandı. Bu çökiiş tiiketiııı malları arzında ithalatın% 40 oranına ulaşmadığı takdirde 

belki de fazla etkilemedi, ancak enflasyonİst bekleyişlerin artması ekonomiyi olumsuz 

etki 1 e nı iştir. 

Yönetici kısmının tecrübesiz ve yeterince iyi eğitim almamış olması 1994 yılında belki 

de en açık biçimde ortaya çıkmıştır. 1994 bütçe tahmininde hem enflasyon rakamları, hem 

GSYİH rakamları fazla büyiik alınmıştır. Dolayısıyla gerçekleşen fiyat artışları 

ulaşılabilecek olandan daha biiyük çıkmıştır, bütçe açığı da% 10,9 olarak gerçekleşmiştir. 

Bundan gerekli dersler alınmıştır. 1995 b(itçesinde aylık ortalama % 4 oranında 

enflasyon öngörülmüş ve Merkez Bankası'nın krcdilerinin doğrudan bütçe açıklarının 

-1!3-·sıaticcskiy Sborııik 1993 Goda"', Goskomstat Rossii, s.21. 

-ll-l 199 . .J'liıı i lk 8 ayında red olarak Ruble 1}, ı ..J. değer kazanınıştı. 



finansınanına yöneltilınesinden vazgeçilıni~tir. Bu adımlar 1\IF ile yapılan st:ınd by 

anlaşması çerçevesinde atılmı~tı. Yapılan diizenkınelerin etkinliğini aı1tıracak olan bir diğer 

adım -Ruble değerinin belli bir aralıkta tutma- bu yıl içinde yapılmıştı. Bunun sayesinde 

l\1erkez Bankası Rubleyi bu aralıkta tut:ıcak hareketlere daha az miktarda fon ayırmak 

zorunda kalmış ve hlikliınetin uyguladığı para politikasına olan gliveni aıttırımştır. 

Aynı program çerçewsinde l\lerkez Bankası faiz oranlarını arttırarak bankalararası 

kredi faizinin ve hazine bonosu gelirlerinin iistiinde olmasını sağlamıştır. Bankaların 

l\lerkez Bankası'nda tutacakları rezerv oranı da ylikseltilnıiştir. Heniiz yiiksek olan 

enflasyon oı1aınıncla bu oranın yükseltilmesi bankaların vergi yiikiiniin ağırlaşnıası ,.e yeni. 

çoğu zamanda daha riskli alanlara el almalarına neden olmuştur. Bankalararası kredi 

piyasasımn yiiksek enflasyon oranları geçerli olan ve ucuz kredi sağlanan dönemde 

kurulmuş olması bankaların fon yönetimi. risk değerlendirilmesi gibi hayati önem taşıyan 

faaliyetlere pek dikkat edilmemesine yol açmıştı. Kur dalgalanmalarından biiylik kazanç 
sağlayan bankalar kurun aralıkta tutulması kararından olumsuz etkilennıişti. 

Dalgalanmaların yılın sonuna kadar aynı kur aralığında devanı ettirileceği kararı çoğu 
b:1nkanın yılın Ağustos a) ında krize girmesine neden olmuştur. Zor durunıda blan 

bankalar ellerindeki hazine bonolarını satarak likiditesini arttırınaya çalışmıştır. Bunların 
çoğunu \lB satın alarak ayakta kalmayı başaranlara satarak bono piyasasının çökiişiinii 
önlemiştir. 

1996 yılında uygulanan p:1ra politibları iizcrinde yine siyasetin etkisi lıissı:clilnıcyc 
başl;ınııştır. Bir tarafbn sı:çiııı öncesi Cumhurb;ışkanının verdiği ödenmemiş nwaşların 
hepsini ödeme sözii, diğer tar:1ftan Duma'nın biitçe giderlerini ;ırttıracak kararlar alnıası ve 

ivkrkez Bankası'nın mevcut Yeltsin'in sı:çiııı öncesi kampanyasını destekleyecek yönde 

hareket etmesi ll\IF verilen sözden sapmaya enflasyonun aıtışına ve yiiksek faiz oranlarının 

oluşmasına yol açmıştır. Seçimlerden sonra eski kararlılığın siirdiiriilnıemesi birkaç etkenin 

sonııcu olmuştur. Birincisi, 'ı'eltsin'in sağlık durtımunun kötiileşmesi siyasi istikrarsızlığa 

yol açmıştır. İkincisi, seçim öncesi oy kaybetmemek için vergi reformunun 

gerçekleştirilmemesi seçim sonrası geleneksel olarak uygulanan populist politikalarda 

birleşince biitçe gelirlerinde diişiişe neden olmuştur. 

1997'de sıkı para politikasıuygulanmaya devanı edildi. Dolaşımdaki para hacmi (fo 

15,8 aı1masına rağmen enflasyonun% 1 ı oranında kalmış olması ekonominin elengelerinin 

yavaş yavaş oluştuğuna ve Rubleye olan reel talebin arttığına işaret etmektedir. Aynı 

zamanda yabancı yabancı yatırımcılar da siyasi riskierin ortadan kalktığını diişiinerck 

yatırımlarını hızlandırnıış, bunun sayesinde ele nıble reel olarak o/o 3 değer kazanmıştır. 

Fakat siyasi ris~in yanlış değerlendirildiği ı 997'nin 2. yarısında ortaya çıkmıştır: 

Duma ekonomideki reformları frenlemeye başlamış, Duma içinde iyiye gidişle 



ıneınnuniyetsizlik artmış. \ergi reforınl:ırı geciktirilmeye de\'aın etını~tır. Sonuçta 

hiikliınetteki "genç reforıncul:ırın"' pozisyl1nu zayıfladı ,.e yabancı yatırımcılar durumu 

yeniden gözden geçirmek zorunda kalmıştı. Bu dönem Giineydoğu Asya piyasalarında 

çalkaııtıların aı1nıasıyla birleşince Rusya ·nın finansal piyasalarında kurulmuş dengeler de 

bozulmaya başlamıştı. 

1.2.3. Rusya'nın İç Ye Dış Borçlarında Gelişmeler 

1.2.3.1. Dış Borçlar 

SSCB dağılelığında sahip olduğu dış borç miktarının (o an için 108 milyar dolar) 

oluşturan devletlere paylaştıracağı öngöriilınliştii, ancak sadece Rusya'nın kendi payına 

diişen ödemeleri gerçekleştirebilecek dunıında olduğundan kısa bir süre sonra tiiın SSCB 

borçlarını yiiklenmiştir. Karşılığında da tüm aktiflerin sahibi durumuna geçeceği 

kararlaştırılmıştır. 

Rusya'nın li\IF'e liyeliğinden sonra (;\!ayıs ı992) bu kurumla olan ilişkiler 

yoğunlaşınıştır. Geçiş döneminin ilk yıllarında ihracat gelirlerinin yetersizliği, yüksek 

ihrac.-ıt miktarı, l\18 rezen·lerinin .-ızlığı büyiik ıniktarl.-ırda dış kredi alınmasına yol .-ıçmıştır. 

ı992 yılındaki 12,8 milyar dol.-ır krediden sonra biiıçenin böylesine biiyük miktarlarda 

borçl.-ırı kalclımmayac.-ığınd.-ın sınırlanıahr getirilmiş ve ı993 yılında alınan dış krediler 5,5 

milyar clolarla smırlı kalııııştır . ..ıı5 

Aynı zamanda P:ıris \'C Londra kilipleri ile borçların yeniden yapılandırılması 

görüşmeleri siirdiirülmekteycli. ı996 yılında P.-ıris kliibii liyelerine olan 38 milyar dolar 

değerindeki dış borcun geri ödenmesine ilişkin anlaşma sağlandı: ödemeler 2002 yılından 

itibaren başlayacak ve türline göre 21 ve 25 yıl bitiminele sona erclirilecektir. 

ı 997 yıl m ın Ekim ayında Londra kliibii ile yapı lan anlaşmaya göre 32,3 milyar dolar 

tutarındaki dış beretın ödeme koşulları konusunda anlaşmaya varılmıştır. Ana para 

ödemeleri 2022 yılında başlayacak, faiz ödemeleri ise (8,3 milyar dolar) 20 yıllık tahvillerle 

değiştirilecek ve ilk ödemeler 2004 yılında başlayacaktır. Böylece tiiın ödemeler başladıktan 

sonra yıllık ortalama 7 milyar S (GSYİH'nın o/o ı ,3'ii) öclenecektir.416 

Bu dönem içinde 1\IF ile 3 program çerçevesinele 10,5 milyar dolarlık kredi 

sağlanmıştır. Bunların karşılığında Rusya blitçe açığını belli seviyede tutmak, pnra miktarı 

...ıısinstituı Ekonomiki Perehodnogo Paioda, 1993: Tcndcntsii i Pcrspcktivi, GodO\·oy 

Ofçet, Moskova, 199-l, s.SI . 

..fi 6AVDOKUŞİN, a.g.c., s.28-l. 
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artışını sınırlamak. dış tirarette engelleri :ızaltnıak. ihracat vergilerinin kaldırılması gibi 

amaçlara ulaşmayı iistkııiyNdu. 

1996 yılının Kasım ayında Rusya eurobond piyasasına da girmiştir. İlk olarak 

milyar S. 6 ay sonra 2 milyar D:\1. yıl sonunda 3 milyar S. 1998 yılının ilk çeyreğinde 1.25 

milyar D~l tutarında bu piyasadan kredi sağlanmıştır. 

Bu gelişmelerden sonra bağımsızlığını kazandığı anda 107.7 milyar dolar olan dış 

borç I 996 ·ya gelindiğinde I 25 milyar. ı 997'de 130,8 ve ı 998'in başında ı 50.0 milyar 

dolara yiikselmi şti r.-1 17 

Tablo 58: Rusya Federasyonu'nun Dış Borçları 

1992 1993 199-1 199.:) 1996 1997 199R 1999 2000 

SSCB'Jen Kalma B()rç IO-L9 1o:u 10R.6 103.0 100.8 97.8 95.0 103.0 6S.O 
Rusya'nın Borcu 2.R 9.0 11.3 17.-1 2-1.2 .:n.o 55.0 5-1.5 R5.0 

Kaynak: www.cbr.ru/statistics 

1.2.3.2. İç Borç 

1998 krizinin en önemli nedenlerinden biri olan iç borç 1990'1arın başında sorun 

yaratacak boyutlarcia değildi. GSYİH'nııı C:c 2'sini teşkil eden iç borcun bir kısmının geri 

ödenmesi dayanıklı ttiketim malları şeklinde yapılacak. diğer kısmı ise \lB'nın faiz 

oranından çok daha diişiik faizle l'vlB'ncbn sağlanan borç oluşturuyordu. Toplam iç borç 
miktar 1994 yılmın başında 35 trilyon Ruble civarında (GSYİH'nin% 22'si) idi. 

1993 yılında ihraç eelilmeye başlayan GKo-IIX ı yıl içinde giiven kazanıp J\,1B'nın 
piyasadaki likidite miktarını etkilemeniıı en önemli aracı haline gelmiştir. Ancak biitçc 

açıkları sınırlandırılanıayınca alınan borcun maliyeti artıyor, sUresi ise kısalıyordu. Eki ın 

J994'te GKO faizleri bankaların MB'ndan sağladıkları kredi maliyetinin listline çıkarak 

reel sektöre fon akışını daha da yavaşlatnııştır. Geri ödeme süresi ise 50 gline kadar 

innıişti.-1 1 9 ı995 yılının başında GSYİH'nın 9o 1 'ine eşit olan ihraç eelilen GKO miktarı 

1996'nın sonuna geliııcliğincle% 4,5'e ulaşnııştır.-120 

1995 yılında enflasyon oranındaki dliştişlerden daha yavaş azalan GKO karlılığı 

1 996'da borç servisinin daha da ağırlaşmasına neden olmuştur. Bu gelişmenin bir eliğer 

417 Nikolay LVOV, Vııcşııiy i Vııytrcnniy Dolg RF, Fin::ınsl1\'aya AJ..:adeıııiya Pri 

PraYiteiSl\'C Rossii, Mosko\'a, 1998, s.-l2. 

418GKO: Hazine bonosu. 

41 9instiıut EkonomiJ..:i J>crchodııogo Perioda, Otçot za 1995 god, Moskova, 1996, s.l8. 

420www .c br .ru/sta tist i ka/ 

'A_..,.vyı' ·· 

L.:c~c ... 
. .. J 
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sebebi de \lB'nın bu sıralarda uyguladığı katı para politikası. Yabancı yatırımcıların bu 

piyasaya girmelerine iznin Yerilmesi iç borç yiikiinii azaltınaya imkan tanıyabilirdi. Üstelik 

kur riski tlineluygulamasıyla azaltılmıştı. Ancak bu yapılmadı \'e 1995'in sonunda patlak 
veren banka krizi sırasında sadece l\lB'nın bonoları batmak iizere olan bankalardan satın 

alnıası bu piyasanın çökii~iinii engellennıi~tir. 

Ancak artık GKO'Iarı belirli plan çeı\'e\'esinde değil de. anlık ihtiyaçları karşılamak 
için \'e banka sıkışıklıklarını gidermek için kullandığı da onaya çıkmıştır. 

1995 yılının ortalarına gelindiğinde ihraç edilen GKO'Iarı satın alacak biiyük 
yatırımcılar hemen hemen hiç kalmaını~tı \'e devlet halka yönelik OGSZ (Devlet döviz 
tasarruf bonoları) çıkararak durumu diizeltnıeye çalıştı, ancak yeterli reklamın yapılmaması 
ve ikincil piyasanın yeterince gelişmemiş olması daha iiçiincii ihalede satışa çıkarılan bono 
hacminin sadece% 18'ine takbin gelmesiyle sonuçlanmıştır. 

Tablo 59: 1993-97 Döneminde Rusya~nın İç Borcu 
1.1.199-t 1.1.1995 1.1.1996 1.1.1997 1.1.1 Y9~ 1.1.1999 1.1.2000 

Iç Borç Miktarı 
9.5 I96.6 ~8-J.OO.O I ~SS-+3.6 36S5-+X.2 50I6-+I.I 751060.0 .58-+000.0 

1 \!ilyon Rublc) 

iç Borç/CiSYİH 21.7 1-1.0 I 1.-1 16.2 IS.7 26.0 13.0 

Kaynak: Goskonıstat Rossii, Statistiçcskiye Danniye za 1997 God, :--.ıoskova. 
1998, s. ll. 

1996 yılında tahvil piyasasının yab;ıııcılara açılması (ilk önce yabancı yatırımcıların 
payı 1.5 milyar dolarla sınırlı tutulmuş. Kasım ayında da bu sınır 2 milyar dolara 
yiikseltilmiştir) borç·lanma maliyetinin düşmesine (yıllık c7c 38) getirmiştir. Aynı zamanda 
piyasanın siyasi ç·alkantılara duyarlılığı da azalmıştır. 

1997'de genç reformcular üzerindeki siyasi baskı sonucu yine dalgalı döneme giren 
piyasalar da azalan MB rezervleri paniği daha da arttırarak sıcak paranın ülkeyi 
terketmesine neden olmuştur. Bu dönemde mevcut alternatiflerelen MB 'sı faizleri arttırınayı 

devaiUasyona tercih etmiştir. Piyasadaki GKO miktarı GSYİH'nın% 13,9'unu teşkil 

etmiş, ortalama siire 1996'nın başındaki 105 giinden 1995 yılının somıııa doğru 280 gline 
çıkmış, yıllık getiri daha efa diişerek 1997 yılının Ağustos ayında yıllık% 18'e inıniştir. 

1.2.4. Reel Sektörde Gelişmeler 

1991 yılında başlamış olan reel sektöreleki diişlişiin birkaç nedeni vardır: 1) merkezi 

planlama miktarlarının azalması yanında yerel yönetimlerin yetkilerinin artması; 2) devletler 
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arasınd:-ıki gelişme yolun:-ı ilişkin bakışimda farklılık: 3) de\letlerarası bağların zayıflaması 

sonunında 1 992'ye karamsar bakış bıınl:ırın en önemlileridir. Sonuçta ii lke ekonomisi \le 

19 oranında kiiçtilmiiştiir.-CI 

1992 yılında deYiete :ıit işletmelerin çalışına koşullarında daha biiyük değişiklikler 

alımış: sektörel yönetim. planlama ve dağıtını ortadan kalkmış. fiyatlar serbest bırakılmış. 

bütçeden kaynak aktanını Ye ucuz kredilere son verilmiştir. Ekonomicle istikrarsızlık. 

finans:-ıl durunıda kötiileşıne. dağıtım ağlarının yokluğu duruımı daha da zorlaştırmıştır. 

Sonuç olarak araştırnı:-ı-geliştirnıeye yapılan harcanıalar kısıtlannıış. insan kaynaklarına 
ayrılan pay azaltılmış. yatırım faaliyetleri ya,·aşlaııııştır. Bu dunım karşısında çoğu üreticiler 

hükümet ve l\1B'na baskıyı arttırınayı tercih etmiş, alınan ınal-hizmetin bedelini ödememe. 

maaşl:-ırı dağıtmama gibi yollara başnırmuşlardır. Ekonomi % 12 oranında yine 
k ii çi i Inı li ş t ii r. 

Devlet finansmanından yoksun bır;ıkılmış, eyaletler arasıııdaki bağların kopmasından 
dolayı girdi ve ara malın gelnıediği ,.e garantilenmiş dağılıının olmadığı ortamda çalışan 

KİT'ler hala devlet yardımiarına güveniyor ,.e çoğunun ayakta kalıp kalamayacağı. 

yönetiminin kredilerin dağıtıldığı merciiere yakınlığına bağlanmıştı. Kendini ayakta tutacak. 
işçilere maaş ödeyemeyecek durumda olan bu işletmelerden ne vergilerin ödenmesini, ne 

iiretiınin genişletilmesi. ne de mevcut seviyenin siirdiiriilmesi için zanıri yatırımların 
gerçekleştirilmesi beklenebilirdi. Bu ortaında petrol. madencilik gibi doğal kaynakların 
i şi eti 1 m esi ne dayalı se k törleri ıı toplam ii ret i ıncieki ağı ri ı k ları artış göstermiştir ( 1990 ·cıa (;f 

23.7: 1991 'ele% 25.2; 1993'te Slo 25.:·;). Bunlara yatırılan paraların çabuk geri dönmesi. 

çoğuının ihracata yönelik olması ve cbha ;ız yatırım istemesi bunun nedenleri olmuştur. 

T;ırıın sektöriinde toprakların özelle~tirilmesine ve dağıtılınasına ilişkin reformlar çok 

yavaş ilerlemekte, bu sektörde çalışanların ve yöneticilerin tutucııluğu belki de en önemli 

etken olmuştur. Solcupartilerin her zaman siyasi hayatta ağırlıklarını koruması da slirccin 

yavaş ilerlemesine neden olmuştur. 1993'e gelindiğinde kolhaz ve savbozların yerine diğer 

işletme tUrleri kurulmuş olsa da toprakların asıl sahibi devlet olmuştur. Tarım işletmelerinin 

çalışması için gereken her tUriii araç-gereçleri sağlayan devlet liriiniin satın alınınasında cia 

elindeki monopaller yardımıyla bunların hareket serbestilerini kısıtlanııştır. Fiyat artışları da 

tarını sektörlinlin dezavantajına gelişnıiştir: 1990 yılından 1993'e gelindiğinde otomobil 
fiyatları 380, traktör fiyatları 364 misli <ll1arken buğdayın satın alım fiyatları 180, patatesin 

197, sUtiin 67, etin 68 misli artış göstermiştir.422 

1994'te askeri harcamaların kıstiması sınai üretimin düşlişlinli hızlandıran en önemli 

etkenlerden biri olmuştur. Bunun dışında yerli tiretimin yliksek konıma duvarlarına rağmen 

-1 21 Goskoınsıat Rossii, Statistiçcski Sbornik: 1991-1999, MoskoYa, 2001, s.l20. 

-1 22 Goskonısıaı Rossi i, Rossiya v tsifrah, J'v1oskova, 1998, s.l9. 
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ithal ınalları ile rekabet edemediği artık açıkça ortaya çıkını~tır. Yatırımların kısılınası da 

negatif etkisini hissettirmeye devam etıni~tir. 

Tablo 60: Reel Sektörün Gelişimi 
1993 199-1 1995 1996 1997 199S 

GSYİH -12.0 -15.0 --LO -6.0 ().-1 --Hı 

Sana\ i -16.2 -.::!05 -2.9 -5.5 1.9 -5.2 
Tarım --LO -9.0 -R.O -7.0 0.1 -12.0 

Kaynak: Goskomstat Rossii, ilgili yıllar. 

Tablo 61: Rusya Ekonomisinin Sektörel Yapısı 

1993 199-1 1995 1996 1997 199R 1999 
Sana\ i SOJ -I-L6 -12.2 39.0 37.0 36.2 ?ı8.7 

Tarını 7.7 65 7.6 7.3 7.1 6.5 7.1 
Hiznıcı -12.0 -18.9 52.0 53.7 55.9 57.3 5-U 

Kaynak: Goskomstat Rossii, ilgili yıllar. 

1995 yılında bir taraftan iç talebin ya\'aş azalması, diğer taraftan diinya piyasalarında 

olumlu gelişmeler ekonominin kiiçiilmesinde yavaşlamaya yol açmıştır. İç fiyatların cliinya 
fiyatlarına yaklaşması kapanan işletme sayısını arttırırken, zaman zaman uygulanan sıkı 
biiıçe politikaları bir taraftan orta ve uzun vadeli planların yapılmasını engellerken devlet 

finamınanında da dalgalanınalara yol açmaya devam etmiştir. 

Dönemin sonuna doğnı diinya piyasalarının Giineydoğu,\sya krizi ile çal kalanmalar 

Rusya ekonomisini de etkileıneden geçmeıniştir. İhracata yönelik sektörlerin fiyatlarındaki 

eliişiişler zincirleme etkisi ile iç piyasaya yönelik çalışan sektörleri ele etkilerken yıl 

başındaki iiretiın aı1ışlarını baltalamıştır. 

1.2.5. Dış Ticaret 

Oiinya ekonomilerinin 1980'1erdeki hızlı geliştiği sıracia SSCB'de krizin gittikçe 

derinleşnıesi dış ticareti de etkilemiştir. 1991 yılıncia bir önceki yıla göre dış ticaret% 36,4 

oranında kiiçiilmiiştUr. 

Rusya ekonomisine has olan siyasetin biiyiik etkisi dış ticareti de etkilemiştir. 

Uygulanan kuralların, tarifelerin ve sınırlamaların sUrekli değişmesi, dışa yönelik 

işletmelerin dunıımınu zorlaştırınaktaydı. 1990'1arın ortalarına kadar dışa açılma etkisi ile 

genişleyen dış ticaret hacmi daha sonraki yıllarda diinya ticaretinin 1997'de % 9,5 ve 

I 998'de % 6,2 genişlemesine rağmen azalmıştır. Bu bir taraftan iç ve dış fiyatların 

eşitlenıneye yiiz tutmasından kaynaklanırken diğer taraftan Ruble'nin reel olarak değer 
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kazanınası negatif etkisinin st)nucudıır. 1996 yılına gelene kadar ihracatın bazen tek nakit 

kaynağı haline gelmesi başlangıçta dış ticarette olumlu gelişmelere yol a\·mıştır. 

1992 yılında dış tic:ıret GSYİH\ian daha hızlı daralına göstermiştir. Bunun 
nedenlerini birkaç başlık altında sıralayabiliriz: 

i. Üretimin daralması. 

ii. Ülkenin finans sektörlinlin felci. Ruble değerindeki çöküş. enflasyonun 

hızlanması, 

iii. Rezervlerin ya\·aş arttığı ortamda biiyiiyen dış borç servisi ve SSCB'den kalma 

borç sen·isinin yerine getirilmesi. 

iv. Dış ticarette liberalizasyona yönelik hareketlerin yanında bunların sistematik bir 

şekilde değil de, günllik ihtiyaçlara göre gerçekleştirilmesi. Sonuçta ihracat % ı6.7 

oranında kiiçiiliirken ithalat da% ı 6.9 oranında daralma göstermiştir. Bunun yanında bir 

diğer eğilim de kendini göstermiştir. Dış ticarette Batı Bloku iilkeleriııiıı payının bir yıl 
icinele 9'c 55'ten % 62\·e artması. Do~ıı blokunda Iliiklim siiren barter usıılii ticaretin , - ~ 

etkilerinden de tam olarak arındırılamamı~tır. Barter dış ticnretiıı% 8'inde kullanılmıştır.423 

1992'ye kadar sınırsız yapılabilen ithnlat bu yıl tarifelerin uygulanması ile 
karşılaşmıştır. Başlangıçtaki tiim mallara ııygulmıaıı tarifeler daha sonra aynı yıl içinde gıda, 

ilaç. arnştırıııa-gcliştirıııc. makina ve araç-gereçleri için kaldırılmıştır. İhracatta ise ihraç 
eelilen mal bedelinin ynrısını \IB'nın belirlediği kurdan satma zonınlııluğu ve ihracat 

vergisinin yanında bir de ıııikıar kısıtlamaları ııygtılanmıştır. 

J993'te ihracat teşvik etme çabaları yanında iç tireticiyi konııııaya yönelik tedbirlerin 

alınması ihracatın% 4.5 oranında genişlemesine, ithalatın ise% 27,6 kısılmasına neden 
olmuştur. İthalattaki bu gelişmenin temelinde KDV uygulamasının başlanıası ve tarifelerin 

yiikseltilmesi yatmaktadır. 

Ülke içinde sınai iiretiminden madencilik sektörlerine olan kayma ihracat 

bileşiminden de kaynaklanmaktadır: petrol ve doğalgazın i hracattaki payı ı 993 'teki % 

46,3'ten ı994'te% 44,7'ye çıknıışken makinaların payı% 6,5'ten% 5,3'e cllişıniiştlir. 

Toplam ihracat ise% 53 oranında genişlemiştir.424 İhracattan sağlanan gelirin artmasına 
rağmen bu fonların ihracatı geliştirici programlardan çok dış borç ödemeleri ve biitçe 

açığının kapatılınasına yöneltilınesi bu eğilimin siireceğine işaret etmektedir. 

ı994 yılında artan tarifelere rağmen ithalatta% 88,4 artış göriilnıiiştlir. ı Temmuz 

.. rnG·ı·K (C' 1 . ·ı· . . 199 1 ' -· ıosut arSt\·cıınıy anıoJcnıııy Koıııiıcı), Danniye za 2 go', MoskoYa, 198-1-, 

s. IS. 

-1 2-li EPP, 199-1: Tcndctsii i Pcrspcktin, Mosko\'a, 1995, s.161. 
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1 99-fte tarifeler ortalama 0c 5.7 oranında arttırılmış. daha sonra bazı mal grupları i<;in yine 

diişiiniilıniiş. bazıları için ise tamamen kaldırılmıştır. Gıda ınallarının ithalattaki payı 7c 

22.2\fen% 292'ye çıkmıştır. 

1 995"te başlıca ekonomileri n durgunluktan çıkmaları ile dünya ticaret hacminde son 

20 yıl içinde en fazla genişlediği (% 9.5) kaydedilmiştir. Ticarete konu olan malların 
fiyatlarında da artış görülıniiştiir. Bu ortaında Rusya ihracat vergilerini biiyiik ölçiide 
kaldırmış. aynı şekilde ihracat izni uygul:"ımasına da son wrmiştir. Giimriik tarifelerinde 
gerçekleştirilen artışa rağmen ortalama giimriik tarife se,·iycsi Avrupa Birliği'nin 

uyguladığı tarifelerden hala düşük kalmaktadır(% 21 'e karşı 0'c 16)_-c.:=; 

Aynı yıl kurda tiineluygulaınasına geçilmesi ihracatın kfirlılığmı azaltırken ithalatçıları 
kur riskini azaltarak teşvik etmiş, böylece koruma duvarlarının yiikselınesinden 

kaynaklanan kayıpların bir kısmını da olsa telafi etmiştir. 

Tablo 62: Rusya'nın Dış Ticaretinde Gelişmeler 

llırac:ıt iılıal:ıt 
Dış Ticırct 

Dcn~öi 

i\lil~ar S 
Bir Üneeki Döneme 

1\lilyon S 
Bir Öıın:ki Diineıne 

i\lil~ :ır S 
Cii\re De~i-;ıne r( Cii\re Dc~isnıe lff, 

1992 ..ıı . ..ı -16.7 37.0 -16.9 :;.-ı 

1993 -1-U -L.'i 26.X -27.6 17 . .'i 

199-t 67.8 53.0 )0.5 xx ...ı 17.-t 

199.'i X2.l) ")") 1 62.(ı 2-t.l 20.3 
1996 90.6 9.2 6X.I X.X ")") .. 

--.:-ı 

ı997 i-)9.0 .. 1.7 71.9 ).7 ı7.0 

ı99X 7-U~ -ı.:i.9 .:iX.O -ı9.-t ı 6.9 

ı999 75.6 ı. o 39.5 -3 ı .9 .ın.l 

2000 ı o.:=; .6 39.5 -ı-ı.9 ı 3.) nü.7 

Kaynak: www.cbr.ru/statistics 

Rus mallarının dış piyasalarda rekabet edememesi, iç piyasalarcia yatırımların 
yetersizliği, üretim ve taşınıacılık maliyetlerinin artması ve bazı ülkelerin pazarlarını 
Rusya'dan ithalata kapatması dış ticaretin aı1ış hızını yavaşlatınaya 1996 yılında da devam 

etmiştir. 

1993-96 döneminde ihracat artışı büyük ölçiide dış ticaretin serbestleştirilmesi 

sayesinde sağlanmaktaydı. 1997'ye gelindiğinde artık bu kaynak "tUketilmişti". İhracatta 

% 46,9'1uk payla ilk sırayı alan petrol ve doğal gaz fiyatları 1997 sıcak kış ve Giineydoğıı 
Asya krizi nedeni ile dlişliş gösterince bu faktör de ihracat gelirlerinin azalmasını 

hızlandırmıştır. İç talebin artması ve li retim hacminin 1 992'den sonra ilk defa dUşlik de 

.. p 5 G·ı·K 22 - ı , a.g.c., s. . 



olsa aııış gösterınesi ithal mallara oları takbi arttırarak dış ticaret fazlasının (le 31.6orarıında 
azalmasırıda etkili olmuştur. 

İhracatın yapısında bahsedilen dönem içinde önemli bir değişiklik olmamıştır. Petrol 

\'e doğalgazın i hracattaki ağırlığı 1993'teki ~f- -+S"tlen 199Tde% 46.9'a iner-ken ithalatta 

1992\k en önemli kalem L1lan gıda malları (C::'c- 35) 199Tye gelindiğinde yerini makina ve 

araç gereçlere bırakmıştır(. 'c 37 .2). Clke bazında bakıldığında ise BDT ii ye ülkelerin dış 

ticaretteki payları% 22.8'e kadar azalırken ( 1992:% 38). diğeriilkelerin payı C:c 62'den 7o 

77 .2'ye çıkmıştır.426 

I .2.6. Özelleştirme 

Serbest piyasa ekonomisine geçiş siirecinin başlatılması için özel sektöriin 
yaratılması şarttı. Ancak çarpık iktisadi ilişkilerin hiikiim siirdiiğii ortamda dengelerin az 

çok sağlanınası için diinya tecrübesinden farklı olarak özelleştirmeden önce fiyatl;ır serbest 
bırakılmıştır. 1992 yılının sonuna doğru gerekli hukuki çerçe,·e de tamaınlanmıştı. 

Rusya için özelle~tirıne birbirinelen farklı ama bağlantılı olan iki siirecin 

gerçekleştirilmesini kasdetmektedir. Diri. kamu sektöriindeki orta ve biiyiik işletmelerin 

satışa çıkarılması. İkincisi ise halka özelleştirme çeklerinin -vauçerlerin- dağıtılması. Halkın 

bilgisizliği bu ortamda y;ıtırıııı fonlarının önemini aııtırınıştır. 

l992'nin sonuna kadar mevcut 250.000 kamu sektörii işletmelerinin 46.800 tanesi 
(% 18.7) öulleştirilmişti. Kanııı sekıörtinde çalışıp da etkilerinin ve yetkilerinin 

özelleştirme ilc birlikte azaldığını gören çeşitli diizey yöneticileri slireci yavaşlatmaya veya 

kendi lehine çcvirnıeyc çalışıııışlarclır. Bu eğilim özelleştirme sonuçlarının gözden 
geçirilmesi, işletmelerin koııtroliiııiiıı devlete bırakılması. bazı sektörlerde özel sektöriin 

payınııı sıııırlandırılıııası gibi taleplerde oııaya çıkıııı~tır. Özelleştirmeyi siyasi çalbntılar ve 

süreç ilerledikçe ortaya çıkan hukuki sonıııları yavaşlatııııştır. 

1993 yılında ticaret ve hizmet sektörlinde özel işletmelerin payı% 08,6'ya çıkıııı~tır. 

l995'e gelindiğinde ekonomideki kaıııu sektörlinlin yarısına yakını özel sektöre geçmişti. 

GSYiH'daki payları ise% 62'yi teşkil ediyordu. 1994 yılı toplu vaııçerli özelleştirıııcııiıı 

son yılı da olmuştur. Bundan sonra sıra parasal özelleştirmeye gelmişti. Ancak slirecin bu 

zinciri çok yavaş ilerleıniştir. GSYİH iiretinıinde 1996 yılında kamu sektörlinlin payı% 23 

olınuştur...ı27 

-l 26GTK, Statistika Vııcşııcy TorgoYii, Mosko\·a, 2000, s.76. 

-l 27 Ministrcst\'O Ekonomiki Rossii, Priyatizatsiya: Problcmı Pcrspcktin, Znaniyc 

Kitahc,i. Moskova, 2000, s.25-29. 
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1997 yılına k:ıdar pek göze çarpmayan etki grupları arasındaki özellqtirme savaşları 

bu yıl iyice ortaya çıkmı~tır. Bir taraftan parasal özelleştirme kısmının başarısızlığı. diğer 

taraft:-ın ise de\'letin büt~·e gelirlerini arttırmak için yolları araması bu eğilimi 

giiçkndirmişti. Sonuçta birkaç elde toplanan işletme grupları bunlara iktisadi siireçleri 

etkikme fırsatı vermiş w ··crony capitalism"'in Rusya 'ya uygulanmış hali olan oligarşik 

yapıyı oı1aya çıkmıştır. 

1.2.7. İşsizlik YC Gelir Dağılıını 

Gelişınemiş hizmetler sektörlinlin olduğu ekonomide sınai ve tarınısal tiretimin hızla 

daraldığı ortanıda işsizlik ordusunun biiyUmesi veya hizmetler sektöriiniin eliğer iki 

sektörde boşa çıkan işgiiciinii emecek hızla genişlemesi gerekiyor. Fakat bunların hiçbiri 

gerçekleşmemiş -en azından resmi olarak. Onyıllardır işsizliğin olmadığı. bir suç sayıldığı 

topluında hemen açığa nınılması pek kolay olmamıştır. İşsizlere sosyal destek sisteminin 

olmaması. mesleki mobilitenin artması için gerekli altyapının kunılmaması da bunda etkili 

olmu~tur. İşsizliği kabul etınektense ticretsiz izin. tanı olmayan işglinii ve iş haftası 

uygulaması yaygınlık kazanmıştı. Böylece işletme yöneticileri tecriibeli ve kaliteli işçilerin 
başka işyerlerine kaçışını engelleme amacına da ulaşmış bulunuyorlardı. 

1992 yılında işsizierin olduğu kabul edilmiş. gerekli sosyal garantiler sağlanmıştır. 
ancak kayıtlara geçen işsiz s:ıyısı şu nedenlerden dolayı dUşlik kalmıştır: 

ı. İşsizlere olan bakışın lıala deği~meıııiş olması, 

ii. Toplanı s:ıclece 2500 tane İ~çi Bulma Kuruımı böliinıii çalışmakta, bu da 

yetersiz kalnwkt:ıdır. 

iii. Kanunlarda işten çık:ırıldığıııda kendilerine tazıniııat ödenmiş işsiziere işsizlik 

sigoı1ası-ms ödenıneınekte. dolayısıyla İSK'na kaydolmadan iş aramaya cğiliıııindedirler, 
yani en azından kısa siire (2 aya kadar) kayıtlara geçmemekte; 

iL işten çıkaran işletmelerin işsiziere kunıma kayıt olmak gerektiğini bildirmeleri 

gerekiyor ise de bunu yapınaya ne ınecburiyetleri ne motivasyonları yoktur; 

v. İşletmeler İBK aracılığıyla değil de, kendi imkanları ile işçi bulmaya gayret 

etmektedirler; 

n. Ek ve yeni meslek kazandırma sistemi geliştirilınemiştir. 

-l 28 iık 3 ayda işsizlik sigortası son çalışına yerinde aldığı ınaaşın % 75'ini, sonraki 3 ayda % 

60'ıııı Ye diğer 6 ayda % -+5'iııi teşkil etmekte. Anıa cyalcııcki ortalama maaşırın fazla, nsgari ücret 

dü1.C) i nden düşlik olamaz. 
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iç borçlanınaya verilen ağırlık ilk ba~ta dış yatırımcılara kapalı olduğundan borçların 

maliyetini arttırmıştı (1995-96). Bu piyas:mın dışa açılması ise diğer kritik durumu getirdi: 

borç maliyeti diiştii. ancak bu sefer dış yatırımcıların elinde çok fazla de\·let bono ve 

tahYilleri toplanmıştı. istikrarsızlığın hiikiiın siirdiiğii ve dış piyasalara bağınılı ekonomide 

bu kısa siirede dengeleri alılist edecek bir husustur. 

Rusya'nın ulaştığı nokta: dışa açık. :-ıncak dünya piyasalarında rekabet edecek giiçten 

uzak. içeride ise zayıf sanayi. gelir dağılımının adaletsiz olduğu ve istikrarsızlığın hiikiim 

siirdiiğii ekonomi. 

2. 1997-1998 RUSYA KRİZİ 

2.1. Rusya'nın 1997-98 Döneminde Gösterdiği Gelişme 

1996 Duma seçimleri sonucunda ınceliste Rusya Federasyonu Komünist Partisi'nin 
yanında milliyetçi hareket temsilcilerinin de ;-ırtınası izlenen politikalara yansıması doğal bir 

siireçti. Hiikümetin önerdiği çoğu çöztimleri reddetme. gerçekleştirilen reformları hep 

olumsuz bakış açısından değerlendirme krizin gelişiminde önemli rol oynamıştır. 

Kurulan hiikiimet ise üç giicün koalisyonu olmuştur. Bir taraftan. iktidarı 

.. aybetıneme arzusunda olan Cumhurba~kanı, ikinci taraf. devlet meclisi-Duma. Üçiincii 
giiç ise reform döneminde önemli miktarda sermaye sahibi olan. Cumhurba~bnı ile sıkı 
ilişki içinele olan ve listlerde alınan kararların hayata geçirilmesinde engel olabilen birkaç 

ol igarlıtır.-129 

Oı1aya çıkan Hiikiimet işini bilen uzmanlardan oluşmasına rağmen liyelerinin genç 

olmaları, gerçekten kapitalist cliinyayı temsil etmeleri, onun kurallarına göre davranmaları 

Duma'nın bunları kabul etmemelerine neden olnıuştur.-1-'W I 997'de reformların 
başlamasından beri ilk defa ekonomide dengelerin sağlandığı göriiniimii vardı: iiretiın 

büyüyor, finansal dengeler sağlanmış, kamu sektörü çalışanlarına ve emekiiiere olan maaş 

borçları azaltılıyor. Fakat bu sadece dış görlintim idi. Bunun böyle olduğu gelişen olaylar 

sırasında su yüzline çıkmış oldu. 

Daha 1997'nin Ağustos-Eylül aylarında olumsuz bir sinyal yoktu. Ancak olumlu 

-l 29şunu hclinmektc yarar \·ar: her ne kadar bu oligarıların istikrar bozucu nitelikleri ön planda 

olsa da, hi.iki.iınct'teki temsilcileri genç olmalarına rağmen eğitimli, durumu iyi kanayan ,.c ne yönde 

hareket edilmesi gerektiğini hilcn iktisatçılar olmuştur. 

-l30Aicksandr AGANBEGYAN, .. Rusya'daki Finansal Krizin Ncdcıılcri'', FiııaıısoYiy Krizis: 

Priçinı i I'oslcdstYi)·:ı, Konferans, J'v1osk()\a. 20.04.2000. 



16-ı 

gelişmeler ödemeler dengesinin gittikçe bozulduğu. vergi gelirlerinin düştiiğii. banka 

sisteminde bıçak sırtı dengenin hüküm siirdiiğii ortaında gelişmiştir. Yabancıların elinde 
olan iç borçlanma karşıtlarının AB rezen·krine oranının yüksek olması da endişe wriciydi. 

Dünya piyasaları da bu dönemde çalkantılı döneme girdiler. 1997'nin ikinci 
çeyreğinde Tokyo Borsası'nın yükselişi dış yatırımcıları çekerek Japon Yeni'nin Dolar 

karşısında% 12 değerlenmesine yol açmıştır. Yıl başından itibaren kriz sinyalleri ve Japon 
ekonomisinde sıkı bağları olan Giineydoğu Asya bölgesinin diğer ülkelerinde borsalar 
diişiişe geçmiş ve bu bölgede kriz hızla yayılmıştır. Bu bölge ile yoğun iktisadi ve siyasi 
ilişkisi olan ABD de buna borsadaki% 7.1S'Iik diişiişle 23 Ekim'de cevap vermiştir. Bu 
tarih Rusya'daki krizin de gelişmeye başladığı tarih olarak alınabilir: dış piyasalardaki bu 
gelişmeler tetiği çekmiştir. 

Krizin ilk haftasında iç borçlanma faiz oranları CJc 22'den % 28'e çıkınca Rusya 
\ lerkez Bankası iki yoldan birini seçmek zorunda kalmıştır: ya faiz oranlarını yükselterek 
Rubkyi spekülatif baskıdan koruyacak ya da açık piyasa işleınieri yardımıyla faizlerin 
artmasını engelleyecek. İlk hata bu dunımcla ikinci yolun seçilmesiydi. Faizler bir hafta 
sonra yine de yükseltilerek C:c 21 'den% 2S'e çıkarıldı, ancak bu artış yetersiz kaldı. Devlet 
bonolarını satın alarak Kasım'ın son haftasına kadar borçlanma faizlerinin% 30'un iistiinc 
çıkmasını engelleyebildi. Fakat yabancı yatırımcıların piyasadan kaçışı rezervleri n bir ay 
içinele 22,9 milyar dolardan 16.8 milyar dolara inmesine yol açtı. 

Bu durumda faiz oranlarının yükseltilmesi Rubleniıı daha hızlı değer kaybetmesine 
izin \'erilebilircli. Devaiiiasyon riskini antırınanın yanında yeterli rczervlerin varlığında ve 
tahmin edilebilir döviz kuru politikasında kunın dengeye gelmesi böylece sağlanabilirdi. 
Fakat 10 Kasım 1997'cle \lB 1998-2000 yıllarında Rublcnin Dolar karşısında yüzmesinin 
aralığını belirleyerek piyasalara Ruble eleğerinin konınıaya çalışacağına dair sinyalİ verdi. 

Hükiinıetin biitçe durumunu eliizeitecek programı sunamaması ve bazı liyelerinin 
hükUmetten çıkarılması yabancı yatırımcıların güvenini daha da azaltmıştır. Rezervlerinin 

. çeyreğinden fazlasını kaybeden tv18 devlet bonoları piyasasından çekilince bono faiz 
oranları % 40' ın li zerine çıkmıştır. 

Ocak I 998'de % 30 oranında ellişen borsa endeksi yabancıların kaçışını daha da 
hızlandırmıştır. Bu kaçış dış piyasalarda baş gösteren sermayenin gelişmiş piyasalara 
kayması ile uyumlu gelişmiştir. Ruble Uzerindeki baskı aı1ınca değer kaybının hızlanciırma 

isteği devlet borçlanma piyasasında faizlerin fırlaması ile sonuçlanmıştır. 

Ayın sonuna doğru Hiikiimetteki genç reformcuların giiciinli azaltacak yetkilerin 

yeniden dağıtımından kaynaklanan istikrarsızlık Şubat-Nisan aylarında "biitçe disiplinini 



165 

arttırıcı önlemler ve istisat politikasına ili~kin 12 önlem"' progranıının açıklanmasıyla 
giderilmiştir. Bunların dışında 1\lFnin "."00 milyon dolarlık kredi verınesi ve Paris Kllibii 

borçlarının yeniden yapılandırılması da sakinleştirici etki yapmıştır. 

23 l\1art"ta Cumhurbaşkanı'nın hükümeti dağıtmasından sonra Duma'nın 5 hafta 

yeni Başbakan adayını onayiayamaması yabancıların kaçışını kanıçılanııştır. \layıs ayında 
rezervlerinazalması 1.-+ milyar dolar olmuştur (Ch 10). Bu oı1amda Rusya Elektrik Dağıtını 
Şebekesi A.Ş. (doğalmonopol clunıınundadır) hisselerinin sadece o/o 25'inin yabancıların 
elinde bulundurtılmasına ilişkin kanunun çıkartılınası ve özelleştirilmek üzere olan eliğer 

işlemenin özelleştirmesinden vazgeçilmesi bir eliğer olumsuz sinyal olmuştur. 

\!ayıs ayıııın sonunda hiikiiınetin gecikmiş olan finansal piyasalardaki dunııııa ve yıl 
içinde uygulanacak biiıçe ve vergi politikalarına ilişkin programı çıkarınası ve Rusya'ya 
yardım paketi açılınası göriişmelerinin olumlu sonuçlanması bono faiz oranlarının o/o SI 'e. 
Haziran'ın ortasında da SC -+6'ya diişıııesine neden olmuştur. Ancak ekonominin tiim 
alanlarının kapsayacak ortak bir programın olmaması bu birbirinden bağımsız atılan 
adımların etkinliğini azaltmıştır. 

Eurobond piyasasında Rusya 'nın "c 11.75 ve % 12.75 faizle borçlanması yabancı 
yatırımcıları olumsuz etkilcıniştir. Bono faizleri yıllık% 126'ya yiikseldi. 8 Temıııuz'dn 
1-laziııe'nin ihalelelir iptal edildi. Beş glin sonra ise bono sahiplerine bunları 2005 ve 2008 
yıllarında kapatılacak tah\·illere değiştirilmesi tavsiye edildi. 20 Teııınııız'cla ise ihalelclirn 1 
yıl için durdurulduğu açıklandı. 

Bundan sonra durum kontrolden çıktı. Nedenleri şöyle özetlenebilir: 

i. Duma'nın Hiikiimetin İl\'IF'nin onayını alan kanunları teklif ettiğinde bunların 
çağıımı kabul etmemesi, 

ii. DUnya piyasalarında gidişatın kötUleşmesi, 
iii. Yaz döneminde yatırımcıların her yıl yaptıkları riskli kağıtların satışı. 

iv. Banka krizinin derinleşmesi. Bankaların aldıkları kredi karşılığında teminat 
gösterdiği değerli kağıtların eleğer kaybetnıcsi kreditörlerin Rus Bankalarından ek garanti 
talep etmeleri ne neden ol muştur. B u ise bir taraftan hazi ne bono! arı ndan k u rtul mal arına, 

diğer taraftan da Ruble Uzerinde baskının artmasına yol açmıştır. Bazı bankalar ise bu 

talepleri yerine getireıııemiştir. 

Sözedilen gelişmeler MB rezervlerinin 23 Temmuz'daki 19,5 milyardan 3 ı 

Temmuz'da ı8,4 milyara, 7 Ağustos'ta ı6,3 milyar dolara azalıııasınn, borsanın ise 21 

Temmuz- ı 7 Ağustos döneminde o/o 30 oranında eliişınesine neden olmuştur. 
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17 Ağustos"ta Ruble serbest dalgalanmaya bırakıldı. 3 ay süreyle bankaların dış borç 
ödemelerine ınoratoryuın ilan edildi ve Hazine bonolarının mecburi yeniden 
yapılandırılacağı açıklandı. 265.3 milyar nıble (42.2 milyar dolar) değerindeki iç borcun 

yeniden yapılandırma progranıını açıklamada bir haftalık gecikme borsanın lf'c 19 değer 

kaybetmesine neden olmuştur. 

.23 Ağustos"ta hükümetin dağıtılarak Çernomirdin"in yeniden Başbakanlığa 

getirilmesi ve iktisadi reformların yön değiştireceğinin ilanı !~IF ile yapılan anlaşmaların 
bozulması anlamına gelmekte idi. Bu gelişmeler Ruble'den kaçışı daha da hızlandırmış MB 

rezerYlerini koruyabilmek için 26 Ağustos·ıa borsadaki işlemleri clurdurımıştur. Ruble'nin 
değer kaybetınesi enflasyonu da kamçılamıştır. Ağustos"ta 3.7 oranında artan fiyatlar 
Eyliil"de% 38,4'e ylikselnıişlerclir. Daha sonraki aylarda ise ~lB çabaları ile fiyat aı1ışları 
yavaşlatılmıştır (Ekim lle 4.5). Borsa cllişiişli Ağustos ayında % 56,2. Eylül'de ise % 
33.2'yi bulmuştur. Bu yılbaşından Ekim ayına kadar% 89 oranında eleğer kaybı anlamına 
gelmektedir. Bankalararası piyasada günllik kredi faiz oranları Eyllil'cle% 450'1ere 

yiikselnıiş. Dolar ise 7.9 ile 20.8 Ruble arasında clalgalanııııştır.-B 1 

2.2. Krizin Nedenleri 

2.2.1. 1992-9S Döneminde Sıkı Para Ye Gevşek Bi.itçc Politikalarının 

Uygulanması 

Bahsedilen dönemde iş başına getirilen hiçbir lıiikiiınet gerçekç·i biitçe 
hazırlayaımımış ve kabul ettireıııcıniştir. Elde edilen başarılar ise -enflasyonun düşiirülmcsi, 
faiz oranlarında düşme. kurdaki clalgalanmaların giderilmesi, biiyüınenin başlaması- sırf 

uygulanan sıkı para politikasının sonucudur. Kamu açığı iç borç ve servisinin artışma, iç 
tasarruf oranlarının azalmasına. ödemeler dengesi fazlasının azalmasına neden olarak hep 
ciddi istikrarsızlıkların temelinele yatnııştır. 

Burada daha genel bir değerlendirme yapmakta da fayda vardır. Rusya'nın iktisadi 
gelişme diizeyi açısından bakıldığında liçündi diinya ülkesi durumunda olması ve ulaştığı 

demokrasi seviyesi arasında dengesizlik vardır. 

Vergi gelirlerinin en fazla GSYİH'nın o/o 30'una elenk gelen kısınmın toplanabilmesi 

reformların başlaımısıııclan sonra ispatlanmış bir husustur. Bu durunıda bütçe dengesinin 
sağlanmasının tek yolu giderlerin yeniden yapılandırılması. 1992-97 döneminde giderlerin 

reel ol ara k 2,5 kat aza! mı ş olması ya va ş gerçekleştiği nden ve yetersiz ol ması ndan cl ol ayı 

-B 1igor KOROLEV, "1999 God ,. Miro,·onı Raz,·iıii", Mirovaya Ekonomika: Tcndcntsii 

90 ılı Godov, İzdatelsi\'O Nauka, 2000. 
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dengeleri sağlayaınaınıştır. l'stelik giderlerin kıstiması en fazla giiçlli lobisi olmayan 

kalemlerde gerçekleştirildiğİnden gider yapısı çarpık göriiniim kazanmıştır. 

Tablo 6-t: 1992-96 Döneminde Vergi Gelirlerinin GSYİH'daki Payı,(%) 
1992 1993 19l)-l 19lJ.:'i 1996 

\'ergi 
28.-1 27.8 ~-- 2-1.8 23.7 Gel i rlcri.'(; S Yi H -:'>.1 

Kaynak: ı 992- ı 996: Goskonıstat Rossii. a.g.c., s. ı 8. 

ı 997-2000: www.dcenter.ru/publications 

1997 1998 llJ99 2000 

2-1.0 20.8 22.1 2-1.6 

2.2.2. Siyasi istikrarsızlık n Eğitilmiş Tccrübeli Yöneticilerin 

Eksikliği 

Reform döneminde siyasi istikrara değinilnıişti. Cumhurbaşkanının elinde toplanan 
yetkiler ülkedeki dunıınun tek insanın ke) fi hareketlerine bağlı olmasına yol açmıştır. 

Banka yönetiminde de balısedilen sorun banka krizlerinin temelinde yatan 
neclenlerinclcn biridir. Siyasi isikrarsızlığın bir eliğer yönü de reform döneminde elinele 
biiyük finansal güç toplayan ,.e finansal yapının temel tnşları olan birkaç banka salıibi olan 

oligarhların varlığıdır. Hazinenin açtığı ihaleleri etkileıııe. Cumhurbaşkanı'na olan yakınlık 

sayesinde siyasi kararları etkileme fırsatına kavuşan bu gruplar sürekli miicaclele 
ekonomide dengelerin oynaıııasıııa yol açmaktaclırlar. 

2.2.3. Öclemelcı- Dengesi Durumu 

1997'de petrol fiyatlarının eliişiişe geçmesi ile birlikte değişenuluslararası koşullarda 

Rubleııin aşırı değerelnmiş olduğu göriişli ağırlık kazanmaya başlamıştır. Bu göriişii dış 

borç servisinin artması da desteklemiştir. 1997'nin son çeyreğinde biitçe açığının 

kapatılmasında ;'vlB'nın rezervleri kullanılınaya başlayınca ihracat mallarının fiyatlarında 
diişıııe eğilimi artık açıkça ortaya çıkınca izlenen kur politikasında değişikliklerin yapılması 

şart olmuştur. Öbiir taraftan yiiksek iç borç ve bu piyasacia yabancılar payının yliksek 

olması Rııblenin değerindeki değişikliklere aşırı duyarlılık anlamına gelnıekteydi. 

1997 yılının ll. çeyreğinden itibaren cari işlemler dengesi açık vermeye başlamıştır. 

Bunun en önemli nedenleri ihraç nıallarıııın fiyatlarında diişnıe ve artan sermaye kaçışıdır 

( 1997' ele 8 milyar dolar, GSY i 1-1 'nın % I ,75' i). 



Tablo 65: Ödemeler Dengesinin Bazı Göstergderi, 199-ı-2001 (1\tilyon $) 
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Kaynak: Statistiçeskiy Sbornik Tsentralnogo Banka Rasii, İlgili Yıllar. 

Bu durum devaiiiasyon sonrası gerçekleşen dış ticaret dengesinin artış göstermeye 
başlamasına kadar (IV- I 998) devanı etmiştir. Ama o dönemde cari açık dış krediler ve J\18 

rezenieri ile finanse edilmiştir. 

Tablo 66: Rusya'nın I\1B'nın Uuslararası Rezenieri (Milyon Dolar) 
o 1.01.1996 15J2-I 01.09.96 23920 01.05.98 15953 01.01.1999 12223 
01.02.96 13993 01.10.96 23105 01.06.98 1-1627 01.07.1999 12152 
o 1.03.96 15208 01.11.96 22916 01.07.98 16169 O I .O I .2000 1"'-156 
OI.O-L96 I6-t95 01.12.96 16SIO 01.08.98 18-109 01.07.2000 20996 
() 1.05.96 ISIS-I o 1.01.1998 1772-1 o 1.09.98 12-159 01.01.2001 27951 
() 1.06.96 20016 01.02.98 !5375 01.10.98 12;09 01.07.2001 35053 
01.07.% 2-15-19 01.03.98 1503-1 01.11.98 13572 01.11.2001 38002 
01.08.96 2-1-156 () 1.0-1.98 16~59 () 1.12.98 12-180 

Kaynak: Central Bank of Russia verileri ilgili dönem (w\n-v.cbr.nı) 

2.2A. İç Ye Dış Borçlar 

I995'te yaşanan çökiişten ders alması gereken yönetim yine hatalı seçim yaparak 
vergı reformunu gerçekleştirmek yerine borçları kullanarak durumu kontrol etmeye 
çalışmıştır. Fakat ekonominin diğer alanlarında yapısal reformların gerçekleştirileıııenıcsi 
açıkların finansmanında gittikçe daha fazla borçlanmak zorunda kalmıştır. 

İç borçlanıııada başlangıçta sadece iç kaynakları kullanma çabaları ı 996 'nın 
ilkbaharında iç borç hacminin iç tasarrufların iistiine çıkmasına neden olmuştur. Daha bu 
dönemde borç krizi giindemdeydi, ancak yabancı yatırımcıların piyasaya girmelerine izin 

verilerek (ilk başta li mit ı ,5 milyar dolar idi, yılın III. çeyreğinde 2 milyar dolara çıkarıldı) 
krizi ertelenınişti. Kısa sUreli dalgalanmaları azaltına, GKO'Iarın karlılığını diişiirıne gibi 

olumlu etkiler yapmasına rağmen bu karar dalıa biiyiik istikrarsızlığın temelini attı. 

1 997'nin Ekim ayında cHinya piyasalarındaki harekete uyarak yabancı sermaye 

Rusya'dan da kaçmaya başladı. Bu durumda Rublenin değer kaybını lıızlandırarak 

refinansman faiz oranlarını yiikselterek dengeyi sağlanıaya çalışmak yerine MB açık 

"''' 
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piyasa işlenıleri ile bono piyasasındaki faizlerin yükselmesine izin verıneyi tercih etti. 

Borçlanıııayı daha da kola)laştırınak için Je 1998"in başında iç borç piyasası tamamen 

liberalleşti ri Idi. 

1998"in oıtalarında yabancı yatırımların kac;ışı Ruble üzerindeki baskıyı aıttımrak l\18 

rezen lerinin kısa süre içinde azalmasına neden olmuştur. İç borçlanma maliyeti ise 

Temıııuz-A2.ustos döneminde ortalamavıllık 7c 150"1ere cıkmakta. bazı ilıalelerde ise 7c 
~ . ' 

200'ü bulmakta idi :B2 Geri ödeme süreleri ise 1995'in başındaki 60 giinden 90 güne. 

1996'da 150, 1997'de 250 ,.e 1998'in Ağustos ayında 330 güne çıkmış olmasına rağmen 

o ay içinde yapılan geri ödemeler aylık GS'ı'İH'nın% 10-5'ine ulaşmaktaydı:·P·3 İç borç 

miktarının GSYİH'ya oranı 1995 yılında 0 c 11.5 iken 1997'nin başında% 16.2. 1998'in 

başında 7c 18.7, devaliiasyonun yapıldığı Ağustos ayında ise% 26'1ara yükselmiştir. 

1995'ten itibaren dış piyasalardan borçlanma da hızlanarak gelişmiş ve 1997 yılına 

gelindiğinde 135,3 milyar dolara, 1998"e girildiğinde ise 158,2 milyar dolara ulaşmıştı. 

Krizin gelişimini engellemek için ı:--.tF 199S'in Şubat ayında 3 yıllık elestek kredisi (ilk 

dilim /00 milyon) vermiştir. Clıubays'in çabaları ve lıtiktimetin kıpırdanmaya başlaması ile 

29-30 \layıs"ta liVlF, IBRD ve Japonya Hiikiimeti'nin ortak yardım paketi koşullarının 

tartışması başlatılmıştı. Fakat Rus yetkililerinin yavaş davranınası 22,6 milyar dolarlık 

anlaşmanın sadece 23 Temmuz'da imzalanmasıyla sonuçlanmıştır. Bu paketin ilk dilimi 

hemen Rubleyi desteklemek için harcanmış. fakat bir somıç alınamamıştır. 

Uzmanlar arasında sıkça tartışılan bir diğer konu da dış piyasafarelan borçlanmanın 

yeterli derecede kullanılıp kullanılıııadığ:dır. 1997-98 döneminde eurobond piyasasıııclan 

14,9 milyar dolarlık borç sağlanmıştı. Durum köılileştikçe bu tiir borçların maliyeti % 

9'dan% I 2,75'e çıkmıştır. ancak iç borç maliyeti aşağı yukarı 5 kat daha fazla olmuştur. 

Yani konsolidasyon yapıldığı durunıda borç krizinin etkilerini hafitletıııe imkanı vardı. 

2.2.5. Zayıf Bankacılık Sektöri.i 

Reformların başında Rublenin hızla değer kaybettiği ve fiyatların hızlı aıtış gösterdiği 

ortanıda bankaların sayısı artmakta, ancak bunlar finansal sektörden reel sektöre para 

aktarma ile değil, enflasyonİst karlardan yararlanma çabaları içinde idiler. Kur 

dalgalanmaları ve fiyat artışları azaltı ldıktan sonra ( 1 995-96) bankalar hazine bonoları na 

ağırlık vererek iç borç piramitinin inşaasına yardımcı olınuşlarclır. Dış piyasalardan 

sağlanan banka borçları 1 997'nin ilk çeyreğinde döviz pasifleri aktiflerelen artmıştır. Bu 

-l32Andrci KOLESNİKOY, "'Rusya Bors::ısındaki Kriz Sorunu", Finaıısovıy Krizis: Priçinı i 

Posledstviya Konferansı, Mosko,·a, 20.0-UOOO. 

-l33İnsıiıut Ekonomiki Pcn:lıodnogo Pcrioda, Krizis Finaıısovoy Sistemi Rossii: Fakton 

Posledstviy:ı, J'vloskora, 2000, s.l53. 
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dönemden sonra bir yıl içinde bankaların yiikiiınliiliikleri 9.5 milyardan 19.2 milyara. 

1998'in Temmuz ayında ~0.5 milyara ulaşmıştır. Bu dönem içinde aktifleri ise 12.1 milyar 

dolara ulaştı. Bunların biiyiik kısmı da Ruble olarak ,·erilen krediler Ye GKO 

yatırımlarından oluşmaktaydı. Alınan kredilerin karşılığı olarak gösterilen borçlanma 

kağıtlarının değeri dış trendi göstermeye başlayınca kreditörler ek garantiler istemeye 

başlamıştır. 

Reel sektöre Yerilen kredilerin sınırlı kalmasının yanında bunların biiyiik kısmı 

ihracata yönelik çalışan sektörlere yeteri kadar garanti istenıneden açılmıştı. ihraç 

mallarının fiyatlarında göriilen dlişlişle birlikte bu borçlar .. kötü borç" olarak bankaların 
iizerinde kalmıştır. 

Bu etkenierin bileşimi bankaları olası kur değişikliğine karşı oldukça duyarlı kılmıştır. 
Devaliiasyondan sonra bu sistemin ayakta kalması diişliniilemezcli. 

Bu etkenierin bileşimi bankaları olası kur değişikliğine karşı oldukça duyarlı kılmıştır. 
Devaliiasyoııdan sonra bu sistemin ayakta kalması cliişiiniilemezdi. 

2.2.6. Dış FakWrlerin Etkisi 

Dengelerin bozulduğuRusya ekonomisinde krizin tctiğini çeken Giineydoğu Asya 
piyasalarındaki dalgalanmalar olmuştur. İlk dalga 1997"nin Ekim ayında ulaşmıştı. Rus 
Borsası'nın paralellik gösterdiği New York Borsası'na % 7'1ik cliişiiş bölge 

ekonomilerinde yaşanan çökiişten kaynaklanmıştır. Tiiın GOÜ'lcrin piyasalarından 

olduğu gibi, Rusya piyasalarındaki yatırımcıların bir kısmı çekilmiştir. Diğer iki biiyiik 

dalga ise Ocak'ta ve i\layıs-Haziraıı 1998"de ulaşmıştır. 

Bu krizin etkisi Rusya için olumlu da olabilirdi, ancak yapısal çarpıklıkların her 
geçen giin biiyUmesi ve bunların diizeltilmesi için çabaların harcanması tam tersine bir 

durumun ortaya çıkmasının sebebi olmuştur. 

Dünya piyasalarındaki bir diğer eğilim petrol ve diğer hammadde fiyatlarının diişlişii 

krizin gelişimine katkı yapmıştır. OPEC üyesi ülkelerin petrol iiretinıi kotalarının giinliik 

250 bin varil arttırımıları, sıcak gelen kış ve Giineydoğu Asya Krizi 6 Ocak 1 998'de 21,1 1 

olan varil fiyatının 21 Ocak'ta 14,74 dolara düşmesiyle sonuçlanmıştır. Diğer hammadde 

fiyatlarında ciLişiişler de % 15-20 clolayıncla olınuştur.··B-+ Bunun sonucunda bir taraftan 

devlet dış ticaret dengesinin bozulması sonucunda ytikiinıliilliklerinin karşılanmasında etkili 

olan dövizi kaybederken diğer taraftan da ihracatçı firmalar bankalardan sağladıkları 

krcelileri geri ödcınede zorluklarla karşılaşınışlardır. 

·B 4www.dpt.gov.tr/konj (7 J'vlayıs J99R) 
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Tablo 67: nus}a'nın Önemli İhracat ~lallarının Fi~·atlannda Dalgalanmalar 
tBir Önceki Döneme % Olarak) 

199-1 ı l.)l)) 19% ı997 19<.JX 
1\.-ınıl 95.0 107.S ı ı s .-1 9-1.6 6X.5 
Dlıi!al!.!al. 9-U 106.3 ı 17.1 9S.I 70.6 
A liiıııiın um 129.-1 ı22.3 X35 ı 06.1 X-1.9 

KaJnak: İnstitut Ekonomiki Perehodıw~o Perioda. Krizis ... , s. 171. 

3. KRİZ SONRASI Rl;SYA'NI~ GÖSTERDİGİ GELİŞl\'1E 

3.1. Kriz Sonrası İktisadi Gelişme 

3.1 .1. SiJasi İstikrar 

Krizin derinleştiğ.i dönemde başbakanlığa getirilen Sergey Kiriyenka Eylül 1998'de 

görninden alınmış, Çernoınırdin görevine geri getirilmeye çalışılmıştır. Ancak Duma bunu 

kabul etmeyince hem Cumhurbaşkanı'nın Duma'nın uygun bulduğu Yevgeniy Priıııakov 

bu göreve getirilmişti. Sovyet clöneınincle yetişen Primakov komiinistlere daha yakın, ancak 
KGB Direktörü ve Dış işler Bakanı dönemindeki faaliyetinden dolayı çoğu siyasi partiden 

destek alınıştır ve bu elestek uygulayacağı politikaların kredibilitesini aı11ırınıştı. 

Solcu bloka yakın olınasmclan dolayı enflasyonİst eğilimlerin ağırlık kazanacağı 

ağırlığı ağır basıyorclu. Ancak bazı kcırarlarııı populizıne benzemesiyle beraber kabul eelilen 
1999 yılının biitçe tasarısı sıkı biitçe politikasının uygulanmasını öngörmekteydi . .i'v18'ııın 

yeni başkanı Viktor Geraşenko da par:ı. basmaya eğilimli değildi. Yine ele başlangıç 

dönemde Hiikliınetin kabul ettiği bazı kararlar biiıçe disiplinini gcvşetici etki yapıııışlmdı: 

biiyük \'ergi borcu olan işletmelerle özel ödeme planları iizerindc ç·alışnıalar, karşılıklı borç 
tasfiyeleri, çeşitli lobi gruplarının isteklerine uynıa (kriz döneminele yükseltilen giimriik 

tarifelerinin inclirilıııesi, biiyük şirketlerin itlasına izin verıneme gibi) bunlardan bazılarıdır. 

Bu durumda giderlerin azaltılmasına ilişkin hiçbir kararın kabul edilmemiş olması yine de 

para basınayı zorunlu kılmış ve 1998'in sonu 1999'un başında enflasyonun hızlanması 

bunu kanıtlamaktadır (Ekiın ı998 o/o 4,5, Kasım% 5,7, Aralık o/o ı 1,6, Ocak 1999% 

8,5).-Bs 

Prinıakov'un Başbakanlık yaptığı HUkUnıet halkın ve Duma'nın desteğinden 

yararlanarak önemli reformları gerçekleştirnıeyi nıiimkiin olduğu kadar geciktirmiştir. 

ı 999'da iki başbaka.n değişmesine rağmen (V .Stepaşin, V .Putin) genel çizgi 

değişmemiştir. Yani siyasi istikrar sağlanamamış olmasına rağmen iktisat politikasında 

devamlılığa ulaşılmıştır. 

-135 Goskoınsıat Rossii, a.g.c., s.82. 
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Tek seslilikten deml)krasiye geçiş sır:tsında verilen serbestiden yararlanılarak devletin 
otoritesi zayıflatılınıştı. Bu sürecin üç yönii ,·ardı: siyasi kararsızlık. yerel yönetimlerin aııan 

otoritesi ,.e oligarhların siyasete etkileri. Durum 1999'un başlarından itibaren değişıneye 
başlamıştı. Kriz sırasında özellikle bankacılık sektörlinde söz sahibi olan oligarhlar finansal 
güçlerinin büyük kısmını kaybetmişlerdi ve siyasi hayata etkileri de buna bağlı olarak 
azaldı. Yerel yönetimlerin mali bağımsızlıklarının aıımasına da sınırlamalar getirilerek vergi 
gelirlerinin büyük kısmının federal bütçeye girmesi sağlandı. Rusya Federasyonu'nun 7 
eyalete (oknıg) bölünmesiyle merkezi iktidarın pozisyonları daha da güçlendirildi. Bu 
reformlar Y.Stepaşin.in başbakanlığı döneminde başlayıp Putin'in başbakanlığı ve 
cumhurbaşkanlığı döneminde devam ettirildi. 

Siyasi istikrarın sağlanması. devlet giiciiniin aııtırılınası ve siyasi giiçlerin daha etkili 
iletişim kurmaları artık uzun vadeli gelişme programları iizerinde çalışımıları da anlamlı 
kılmıştı. 2000 yılında kabul edilen 2010 Yılına Kadar Stratejik Gelişme Programı. ("'G.Gref 

Programı" adı ile de biliniyor) genel çizgileri çizerek daha kısa ,·adeli planların yapılınasını 
ıniiınkiin kılmıştı. Program aşağıdaki anaba~lıklard:m oluşmakta: 

I) Vergi reformu ve Yergi ylikiiniin azaltılması, 

2) Biiıçe sisteminin yeniden yapılandırılması. 

3) Dercgiilasyon 

-+ı Özel ıniilkiyet kuruımınun pekiştirilmesi. 

5) Giimriik tarifderin indirilmesi. 

6) Finans piyasasının ve finansal kurumların geliştirilmesi, 

7) Doğ;ılnıonopollerin reformu. 

8) Sosyal giivencelerin arttırılması. 

9) Emeklilik sisteminin reformu. 

3.1.2. Para Politikası ve Bütçe Disiplini 

Ağustos ı 998'den sonra bir taraftan ayakta kalan bankaları desteklemek, diğer 
taraftan da kamu çalışanlarına olan maaş borçlarının ödenmesi için enıisyon arttırılnıış, 2-
25 aylık gecikme ile bu fiyatlar düzeyini eıkilemeye başlamıştır. Ancak para politikasının 
sıkılaştırılnıası durumun kontrolden çıkmasını engelledi (Ocak ı999 fiyat artışları% 8,5; 

Şubat o/o 4,1 ve Mart ayı o/o 2,8 ile sınırlı kalmıştır). 

Enflasyon beklentilerinin kırılması, MB'nın biiıçe açığının finansmanında para 
basınayı redeletmesi, finans piyasalarında hareketi i 1 i ği n artması, spekiilatif atakların başarısız 

sonuçlanınası ve ithalatın yerli nıallarla ikamesi fiyat artışlarının sonraki aylarda da 
hızlanmasını engellemiştiL Haziran ayında enflasyon o/o ı ,9 ile sınırlı kalmıştır. Daha 
sonraki aylarda ise hiikiimetin değişmeleri ve dış borç ödemeleri dönenıleri dışında para 
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politikasında önemli değişiklikler olmamıştır. 1999 yılında fiyat artışları% 85.7 ile sınırlı 
kalmıştır. 

Dış borç servisini yerine getirmek için !'daliye Bakanlığı'nca gereken yapılırken. 

artan para arzını. döYizin biriktirilmesi. finansal· piyasaların zayıflığında sterilizasyon ile 

smırlanamadığından 1-2 ay gecikme ile enflasyona yansımaktadır (Dış borç ödemelerinden 

sonra Haziran-Temımız w Eyliil-Ekim ayl:ırında fiyat aı1ışl:ırı göriilmiiştiir). 

Vergi gelirlerinin arttırılınasına yönelik adımlar da atılınaktayclı. Yerel yönetimlerin 

vergi gelirlerinden aldıkları payın azaltılması. üretimin biiyUmesi sonucunda işletmelerin 
finansal durunılarının diizelınesi. vergi kanunlarında yapılan değişiklikler, diiııya 

piyasalarında olumlu gelişıneler ve iç borç sen·is öcleıneleriııin olmaması biitçe iizerindeki 

ylikii hafitletici etki yapmışlardır. 

3.1.3. Reel Sektöriin Durumu 

Biiyiik çapta gerçekleştirilen devalüasyon iç tireticileri avantajlı duruma getirmiştir. 
Enflasyonun kontrol altına alarak makroekonomik istikrarın sağlanması tiretim artışını 

kanıçılayan diğer faktör olmuştur. Ancak artışla birlikte diğer sınırlanıalar etkisini 
gösterıneye başlamıştır. Birincisi, devaiiiasyon sonrası azalan satınalma glicii. Bir diğer 
sınırlama genişleyen iiretinıe yatırımların sınırlılığı. Reel sektöre yapılan yatırımlarda banka 

fonlarının payı% 25-3 ile sıııırlı kalırken i~letmeler kendi imkanlarına gtivenmek zorunda 
kalmıştır. 

1999'da reel sektör tahminierin çok listlinde biiytimeye imza atmıştır: IJo 3,2. Hazır 

beşeri sermaye ve ulaştığı teknolojik gelişme düzeyi çoğu ithal edilen malların yerini 
almıştır. DevalUasyon etkisi dışında hızlı biiyiimcyi sağlayan faktörler arasıncia dlinya 

pazarlanııda hammadele ve yakıt fiyatlarında göriilen aı1ışııı da etkisi bliytiktiir. Bir taraftan 

ihracatçıların 7 gtin içinele elele ettikleri dövizin % 50'sini satma mecburiyeri istikrarın 

sağlanınasında yardımcı olmuştur. Aynı zamancia hem iç hem de dış talep yönlinelen 

sınırlanıalar azaldı.-B6 

1999 yılmın ikinci yarısından itibaren yatırım maliarına olan talebin artması gelecek 

yıllarda bliylinıenin siirınesine işaret eden husus olmuştur. Ayrıca petrol ve madencilik 

sektörlerinin diğer sektörlere göre yavaş biiyUmesi (% 23'e karşı o/o 12,1) Rusya'nın 

hamnıaclcle temin eden ülke konuımından uzaklaştığının göstergesi olmuştur. 

2000 yılının ikinci yarısından itibaren devalUasyon etkisi kaybolmaya başlamış ve 

-B 6 insıitut Ekonomiki Pcrchounogo Pcrioda, Ekonoıniçcskaya Politika Rossii v Naçale 

Novoy Fazı Reform, 2001, s.-12. 



üretim :ırtış hızında ya,·aşlama görülmüştür. Rublenin reel olarak değerlenıneye devam 

etmesi ithalatı da arttırarak yerli üreticileri :~rtan rekabet ik karşı karşıya bırakmıştır. Ye 

şunu söylemek gerekir ki. ithalatın ikamesi gerçekleşiiriimiş olmasına rağmen devaiiiasyon 

etkisinin ithal ınallarla rebbet edebilecek malların iiretimi için yetersiz kalmıştır. ithal 

ınallar yine eski pozisyonlarına yavaş ya,·aş geri dönerken 8 yıl boyunca diişen yatırımların 

etkisi heniiz giderilememiştir. l\1evcut fiziki sermaye kıtlığı iiretiıni sınırlamaya devanı 

edecektir. Üstelik iç piyasada diişiik tutul:m eneıji kaynaklarının fiyatları yUkselişe geçerek 

üretim aı1ışını sınırlayabii ir. 

Tablo 68: 1992-2000 Döneminde Yatırımların Gelişimi 
(Bir Önceki Yıla Göre Değişme %) 

199-+ 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
.-\na Sı:rınaycyc 

-2-+ -ı() .]!-) -5 -12 5.3 17.-+ 
Y;ıpılan Yatırımlar 

Kaynak: www .c br .ru/sta tistics 

2001 

23 

D:mılnıa döneminde kendi şartlarını uygulama fırsatı bulanıayan monopolcliler 

biiyiimenin başlamasıyla beraber seslerini yükselterek 2002 yılına yayılacak % 32-35 
oranmda fiyat artışını garantilemişlerdir. Her ne kadar bu artışların genel fiyat cilizeyine c;o 

0,1 oranında ynıısıyacağı savunuluyor olsa da beklentileri köriikleme görevini yerine 

getirerek 2001 yılının son iki ayında yav;ı~layaıı iiretimi daha da yavaşl;ıt;ıcnğa benziyor.-137 

3.1.4. Dış Ticaret 

1998'in sonuncı doğru devailiasyon etkisinin ortaya çıkmasına rağmen ilk iiç 

çeyrekte iç ve dış piyasalarda olumsuz gelişmeler 1993 yılından beri ilk defa dış ticaretıc 

diişiiş gözlenmiş (%,1 7 ,4), diinya ticaret hacminde Rusycı'ııınıı payı% 1 ,3 'e dlişmiiştiir. 

Döviz piyasasmcb durumu pekiştinııek için ihracattan scığlaııaıı döviz gelirlerinin% 

50'sini 7 giin içinele Iv1B'ncı satma ınccburiyeti yeniden uygulcımcıya konulmuştur. İthalat 

nıiktcırındaki dlişiiş ve tarifelerele yapılan indirimler biitçenin gelirlerini önemli ölçiicle 

azaltınca ihracat vergisi uygulamasına da geri clöniilnıiiştlir. 

I 999 yılının ilk 3 çeyreğinde eliişe n ihracat malları fiyatlarında ellişiişii n devam 
etmesi, petrol ve petrol iiriinlerincle ihracat sınırlarının belirlenmiş olması devaiiiasyon 

etkisinin ihracat iizerindeki tanı etkisi gözler öniine serilenıemiştir. Oysa ithalattaki çökiiş 

tamamen bu etkinin sonucudur. Dış ticaret dengesindeki fazlalık artışınm biiyUk kısmı 

sermaye kaçışı ile (tahminen 25 milyar dolar) clengelenmiştir. 

-13? www .top .rbc .ru/n cws/ccono my/O I .03.2002 
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2000 yılında Glinc)lh1ğıı :\sya lilk~lerinin kriz etkilerinden kurtulmaları ,.e ABD 
ekoıwmisinin hızını) aYa~l:ıtmaması sonucunda 'Ic 4.7 geni~kyen diinya ticaret hacıninden 
Rusya'da payına ttiişenden yararlanmı~tır. Rusya'nın ihracat malları fiyatlarındaki :ıı1ış (';{-

30 ciYarıııda) siirerken ithal edilen mal fiyatlarında dlişliş yaşanmış Wc 6). bunun sayesinde 

dış ticaret fazlası rekor dlizeye ulaşmıştır. İhracat fiziki hacminde aı1ış sadece <7c 9 oranında 

gerçekleşirken ithalatın fiziki hacmi ele 25 aı1ınıştır. 

Sonraki yıllarda dış ticaretin gelişimi ,.e yapısındaki değişim bliylik ölçtilk tilkedeki 

iktisadi iklime bağlı olacaktır. Rusya şu an için bir hammaddenin sağlandığı iilke 

clunıınunda, çlinkii şartların elverişli olduğu kriz sonrası sınai mal tiretimine yeteri kadar 
fon ayrılmamış ve dış rekabete dayanabilecek tiretim yapısı oluştunılamamıştır. Finans 

sektörlinlin yapılandırılmamış olması işletmelerin yatırımlarda sırf kendi inıkanlarına 

gtiwıııneleri gerekecektir. Bu oı1amda dış yatırımları çekmek gelecek olan fonlar. bilgi ve 

teknoloji getirme açısından önem kazanmaktadır. Uygun yatırım koşullarının oluştlırıılması 

için i5e en kısa siire içinde gerekli hukuki çerçevenin oluşturulması. kflr transferinin 
garantilcnmesi. yabancı mülkiyete giiwncenin Yerilmesi gibi ıneselelerin ~·öziilıııcsi şarttır. 

3.1.5. İç YC Dış Borçlar 

İç borçların ödenmesine rağmen borç servisinin GSYİH'ya oranı 7c 8.8 olmuş ve 

biit\·e gelirlerinin S'c- 6-f.S'ini iizerine çekmiştir. Özellikle 1999 yılında servisin 
k<ırşılanıııasında yeterli finansman sağlanamadığından zorluklar çekilmiş ve bir kısmı 

borctııı monetizasyonu sayesinde ödenebilıııiştir. Bu durııına yol a~·an 2 ana faktör var. 

Birincisi. dünya finans pazarları Rusya için kapalı blııııştır. İkincisi. ilıracatt:ın sağlanan 
dö\izin 7o 50'sinin clevkıe satılıııası nıecburiyeti% 75'c çıkarılmış olmasına rağmen cliiııya 

pazarlarındaki düşiik fiyatlar ilıracatt:ııı sağlanan gelirlerin yetersiz kalmasına neden 

olmuştur. 

23 Şubat 2000 tarihinde krizden sonra ilk defa iç borç geri ödemeleri yapılmış, 

heıııeıı sonrasında da başarılı ihale gerçekleştirilmiştir. Yıllık getiri oranı eksi olmasına 

rağmen satıştan elele edilen paraları dışarı çıkarma imkanı olcluğund:ın t:ılep yiiksek 

olmuştur. 2000 yılının sonuna doğru devlet tahvil ve bonoları aı1ık sürelerin uzamasından 

dolayı çekiciliğini kaybetmişti. Toplanı 19.5 milyar Ruble değerinde, getirisi yıllık 7o 12.65 

olan 7 ihale gerçekleştirildi. 

ll Şubat 2000'de Londra kliibii ile borcun% 36,5'inin silinmesi, geri kalanının ise 

yeniden yapılanclırılınasına ilişkin anlaşmaya varıldı. Böylece O 1.10.2001 tarihi ne 

gelindiğinde Rusya'nın dış borcu 156,5 milyar doları bulmaktadır. Bıınıın 53,9 milyarı 

Rusya'nın aldığı, 64,9 milyar doları SSCB'den kalma borçlardır. 



~001 yılmda Rusya·nın gcrçckle~tirdiği 6.1 milyar dt)lar dış borç ödemesi (bunun 

sadec~ 1.1 milyarı ödem~ planına göre yapılmış . ..ı milyarı is~ daha sonraki ödemeler 

hesabına)-+-'X .. 2003 yılı ::;tmınunu .. (en fazla dış bor~· ödemel~rinin yapılacağı yıl) 
hafifletmiş bulunuyor. Bu önc~d~n i.idenıekrin olumsuz etkisi de yok değildir: ödemek 

iiz~re dö\'izin satın alınına::;ı Rublenin re-el olarak değerlenınesi...ı.w reel sektörii olumsuz 

etkilemekte-dir. 

2002 yılında yapılacak dış borç ("ideıııeleriyle toplam borcun GSYİH"ya oranını 

2001"deki c;c 55.ten <le ...ıs·e indirilmesi pl:ınlanmaktadır . ...ı...ıo Ancak bu plana uyıııa sadece 

petrol fiyatlarının 18 doların altına dii~menıc-::;i halinde miimkiin olabilecektir. 

3.1 .6. Finans SekWrii 

1998 Ağustos de\'aliiasyonu banka krizinin sadece ba~langıcı olmuştur. Reformların 

başladığı tarihten beri finans sektöriin~ yeterli önemin \'erilmemesi çok zayıf yapının 
oluşmasını meydana ge-tirmiştir. Y~terli denetim sisteminin yokluğu, bankaların döviz 

pozisyonu. banka hcsapl:nının de\·lctçe gar:-ıntilcnınemiş olması. yaz 1998"de girilen 
durgunluk. GKO piramitinde en önde gekn oyuncular clunııııunda olmaları gibi 
nedenlerden herbiri banka krizinin patlak \ermesi için yeterli olabilirdi. 1998"de bunların 

hepsi birarada nıevcuttu. 

Bankalarda tutulan fonl;ırın mikt:ırı Teınıııuz-ekim 19C)S döneminde% -+ô anılma 

göstermiştir (sabit fiyat bazında). E) Iii! 1 991)-Aralık 2000 arasında banka sayısında 
1556'dan J3...fCJ"a diişiiş gözlenmiştir. 1 999'uıı ilk ll ayında yabancı bankalarda açılan 

döviz hesaplarındaki artış 2.4 milyar ekılar teşkil etmiştir. Yabancı sermayeli bankaların 

durumlarını pcki~tirınelerinin diğer gösı~:rgesi ise Doğu Avrupa'nın en biiyiik 30 banbısı 
arnsında 1999"un sonunda 8 baııkaııııı bulunması (listedeki yerli sermayeli banka sayısı 5 

ile sınırlı kalmıştır). 

Kriz sonrası banka sermayesının konsantrasyonu da artmıştır. 1 Şubat 199g 

tarihinele 50 en biiyUk banka toplanı banka sermayesine 'la 43,9'una salıipkeıı 1999'un 

sonuna gelindiğinde bu oran% 64,6'ya ylikselmiştir. 

2000 yılının sonuna gelindiğinde banka sektörii kriz etkisinden hemen hemen 

kurtulnıuştu. Aktifler kriz öncesi seviyenin% 110,5'ine çıkmış, ancak sermayeleri 1998'in 

başındakinin% 83,9'una ulaşmıştır. 

-l38www .r be .ru/ccon oıny/07 .02.02 

439son 3 yıl içinde Ruhlc rk -+8,6 oranında değer k~ızanııııştır. 
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Rusya banka sisteminin esas sorumı ulııslararası standartiara göre bii) iik w r~?k:ıbct 
edebikcek bankaların yt)kluğudur. Bu ek~ik.liğin giderilme~i i~e ~lB ve Hiikiimct arasında 

finans sisteminin yeniden yapılandırılnıasın:ı ili~kin görüş birliğinin sağlanınaınış t)lnıasıdır. 

Hükümet r-.1B'nı kontrol etme imkanlarını ararken i\1B'da bu durumda bağımsız para 

politikasını siircHiremeyeceğini neden göstererek buna yana~ıııamaktadır. 

2001 yılında bankaların durumu zayıtbmıştır. 2000 yılında ihracat malları fiyatlarının 

artışından dolayı reel ~ektörde çalışan işletmelerin finansal durumlarında iyileşme 

göriilmiiştii: reel sektöriin parasal fonları GSYİH'nın% -U 'iııden% 5.8"iııe yükselmiştir. 

Reforınun gerçekleştirilmemesi hem reel sektöriin gelişimini frenlemekte.hem Rusya'daki 
yatırım iklimine olumsuz etki yapmaktadır. 

3.2. DTÖ~nc Katılma Yolunda Rus~·a 

3.2.1. Bugiinc Kadar Katedilen Yol 

Rusya GATT'a katılına k amacıyla dilekçesini daha 1993 yılının Haziran ayında 
vermiş. 1994'te de DTÖ'ne katılma dilekçesiyle desteklemiştir. Bu tarihten itibaren 

gereken işlemler başlatılmış. ancak iilkenin kararsızlığı 2000 yılına kadar siirdiiğ.iinden 
katılma siirecinin ll. kısmı (katılma şanlarının göriişiilmesi) uzamıştır. 

Rusya'nın DTÖ'ne katılması birçok avantaj sağlayacaktır . ...wı 

i. Rus mallarının dış piyasalara ulaşması kolayiaşıyor ve kaliteli itlıalmallara daha 

ucuza ulaşılabilecek. Bu özellikle yatırım malları için önemlidir, çiinkii ithalat içindeki 

payları % 30'un listlinde ve gelişme <1çısıııdan biiylik önem t<1şııııaktadırlar. Tiiketim 

ınallarının ithalatı hayat seviyesinin yiikselnıesinc yol açacak. 
ii. Dış piyasalarda Rus ihracatçıl<1rını destekleme ve savunma imkanlarını <1rttıracak. 

Rus mailarına karşı sınırlamaların çoğu Rusya 'nın serbest piyasa ekonomisine sahip U lke 

olarak kabul edilmediğinden kaynaklanıyor. Bu nedenle her yıl 2-4 milyar dolar 

kaybeclilınekte ve Rusya kendisine karşı uygulanan sınırlanıalar sayısı sıralamasında 

Çin 'den sonra gelmektedir: O 1 .O 1.2001 tarihine gel ineliğinele açılan clavalardan 16'sında 

AB, 1 2'sinde ABD dava açmış Hindistan 9 ve Tiirkiye 8 kaleme sınırlama getirıııiştir . ...w2 

iii. DTÖ'ne katılına sonucunda uynıaya mecbur olduğu bazı kurallar ülkenin 

yabancı yatırımcılar için çekiciliğini arttıracak (fikri mülkiyet haklarının korunması, 

ıniilkiyet hakkının garantisi) ve büyiimesine katkıda bulunacak. 

-ı-ı ı Vladislav ZAGAŞViLi, D inamika i Stnıl<tııra Miı·ovoy Toı·govli, Na u ka Kitabı.:\ i. 

1999. s.21. 

442 instiıuı Ekonomiki J>ı.:rı.:Jıodnogo J>ı.:rioda, Ekoııoıniçcskaya ... , s.l28. 



iv. l'luslararası ikti:':ıdi ilişkikrin arımasıyla siy:ısi ili~kilerde de yumu~amalar 

olacal-.tır. 

\'.Put in 'in yönetime gelmesiyle katılma siirecine hız wrilmi~tir. 1 995-9S d~ineminde 

diğer DTÖ liyelerinin Rusya'da uygulanan dış ticaret kurallarının incelenmesi 

gerçekleşmiş. 1998'den itib:ıren ise Rusya'nın tarım sektörlinde devlet desteğine (1998) ,.e 

hizmet ticareti kurallarına ( 1999) dair kendi göriişlerini bildirmi~tir. Bundan itib:ıren Rusya 

w diğer iiyelerin karşılıklı görüşmeleri deYam etmektedir . 

. -\ynı zamanda hukuki yapının tamamlanması için çalışmalar sUrmektedir. Bu amaçla 

30'dan fazla kanun Ye kanun değişikliklerinin kabul edilmesi gerekmektedir. 

DTÖ'ne katılına ile Rusya'nın kaybedecekleride yok değil: 

i. Devlet alımlarında getirilecek sınırlamabır özellikle silah tiretim sektörUnU 
etkileyecek. 

ii. BDT iiyeleri arasında çalışan Giiımiik Birliği de tehlikeye atılıyor. çlinkii her 
liyenin DTÖ'ne dahil olması farklı şaı1lard:ı olacıktır. 

iii. Rekabet edemeyen yerli üreticiler arasında iflaslar yaşanabilir. Özellikle ııçak 
liretiıııi ,.e otomotiv sektörlinlin durumu endişe Yerici. 

İY. DTÖ'ne iiyelikle Rusya'nın eyaletleri arasında gelişmişlik farkı daha da 
artacaktır. Fakat bu siireç zaten siiregelmekte ve engellenınesi için yapısal refornılarııı 

ynpılına5ı şart . 

.-\ı1ık sorıııı Rusya'nın DTÖ'ııe katılıp kntılrııaıııası şeklinde değil de. hangi şartlarda 
katılması olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu olayın ger~·ekleşmesi en erken 200-t yılında 

gerçekleşeceği beklenirken bazı sektörlerin üretimi 2010 yılına kadar tarifclerle korunacağı 

tcıhmin eclilnıekteclir. 

3.2.2. Rusya 'nın DTÖ 'ne Uyum Sağlaması İçin Yapılınası 
Gerekenler 

a) İşgücü Mobilitcsinin Hızlandırılması 

Coğrafi Mobilite: Rusya işgUcii piyasasında coğrafi mobilite çok cllişliktlir. 

Buna neden olan faktörler arasında bürokratik engeller, konut yapını sektörtiniin 

gelişmemişliği ve enformasyon eksikliği gösterilebilir. Gelirlerin diişlikliiğli de mobiliteyi 

önemli ölçiicle sınırlanıaktadır. Durumu ellizeltmek için yerel yönetimler ve merkezin elele 

çalışması gerekir. ipotek sisteminin geliştirilmesi, blirokratik engellerin azaltılması ve 

enformasyon değişiminin hızlandırılması ülke çapında atılacak adımları teşkil ederken yerel 

yönetimler de yatırımları ~-ekmek için gereken uygulaınaları gerçekleştirilnıeliclir. 
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:\Icskki :\lohilitc: Eğitim se' i) esinin ylik~ek l1lması ile birlikte wrikn eğitim 

hala yeni ~anlara tam uyum sağlamış değildir. Eğitim sisteminde yapılarak reformların 

yanında ek eğitim ,·ernıe :'isteminin &eli~ıirilınesi de önem taşımaktadır. Hızla gelişen 

şartlara uyum sadere bu şekilde sağlanabilir. Bu reformları destekleyecek nitelikte olan 

enformasyon mobililesinin aııtırılma~ı. 

Yönetici Sınıfında Mobilitc: Biirokrasi sınıfının kalite diizeyi Rusya için 

çok diişiik kalmaktadır. Çoğu yönetiri So,yet sisteminden kalımı ve yönetim biçiminde 
yeni şartlara göre deği~iklikkr olmamıştır. Bu ise her tiirlii reformu. etkinliğinin daha 

"iistlerde" kaybetmesine ycıl açmaktadır. 

b) Sermaye :\lobilitcsi: Sadece bu şaıt sağlandığında fonların verinıli ~ektörlere 

transferi sağlanabilecektir. Sorunun çöziilıııesi şu reformların gerçekleştirilmesinden 

geçmektedir. 

Vergi Reformu: Herkesin kabul ettiği "yatırımlar vergilerden daha 

önemlidir'' prensibini beniıııseycrek başlangıç aşamasında yeni yatırımların \'Crgi yiikiinii 

azaltmak. kurları yatırıma yöneltmcye te ş' ik eelecek vergi sistemini kurma, tiiııı firmalara 
aynı şartları sağlama (lobilerin etkinliğine göre değil), sistenıiniıı reformunu gerçekleştirme 

bu yönde atılacak adımlardandır. 

Y c ri i YC Yabancı Ya tırımc ıla ra Eşit Şart lar Sağla ma l\1 iii kiyct 

Hakkma Garantilerin Getirilmesi: Hala özelleştirme sonuçları davalara neden 

olmaktadır. Özellikle komiinist partilerin programlarında temel noktalardan biri olan bu 

eksikliği gidermek için özelleştirme sonuçları için zaıııı1naşııııı siiresinin belirlenınesi 

gerekmektedir. 

c) Enformasyon Mobilitesi: Toplumun "enforıııatizasyoıı orı1nı" iilkeııiıı 

dinamizmini belirlemektedir. Toplumun bilgisayarlaşma diizeyiııin yiikseltilıııesi ve 

internet için gerekli altyı1pıııın inşaı1t edilmesi eliğer mobilitelerin yiikseltilnıesinin temel 

şı1ı1ıdır. 

1998 krizi Rusya için sııf yı k ıcı deği 1, iyi leşti ri ci de ol muştur. Zayıf noktalmın ortaya 

çıkarılması, dlinyı1 pazarları ile entegrasyon siirecincle nelere elikkat eelilmesi gerektiği

bunli1rın hepsi ortaya çıkmıştır. l-ler ekonomide her gelişme seviyesinde iilkc için siyasi 

istikrarm sağlanması ilk ve en önemli şarttır. Rusya örneğinele bu bir kez daha gözler 

öniine serilıniştir. Fı1kat bu da tek başına belirleyici değildir. Alınan yolda kararlılığın 

sergilenıııesi reformların gerçekleştirilmesinden sonra da önemini kaybetnıenıekteclir. 

Aıjaııtin, Giiııeydoğu Asya iilkeleri örneğinde olduğu gibi, olumlu makrockonoıııik 
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göstergder sonmları gizkmckte. g_L"Ii~en yolsuzluk. yetkikri ktitiiye kull:ınınanııı iistiinii 

öı1erek ülkeleri zayıtlatınaktadır. 

Rusya uluslararası pi) :ısalara entegrasyon slirecinin ba~ında bulunnwktadır. Serbest 

piyasa ekonomisine sahip ülke olarak kabul edilmesi alınan kararlardan geri adım 

atılmasına izin vermektedir. Taın liberalizasyondan sonra bunun nıiimkiin olmayacağ.ına 

göre hangi şartlarda dahil edileceği. yaptı~ı fedakarlıklar karşısında neler kaz.ıncağını iyi 

hesaplayarak adımlarını atması gerekmektedir. 

Şimdiye k;ıdar yapılan \'ergi reformu. emeklilik sisteminde diizenlemeler. merkezi 

yönetimin giiçlendirilınesi gibi adımlar tek başıııa başarıyı sağlanıaktan uzaktırlar. Reel 
sektör biiyiik ölçiide dış ticaret dunımuna bağlı olup uluslararası piyasalarda rekabet 
edecek kalite ve fiyatta iiretiıııi gerçekkştirememektedir. Finans sisteminde temelleri 

sağlamlaştırarak hiçbir adım atılnıanıış yabancı yatırımcılar Rus ekonomisine yatırım 

yapmaktan çekiniyorlar. Bu alanlarda gerekli diizenlenıelerin yapılması gerektiği her 

geçen giin daha net ortaya çıkmaktadır. 
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T.ırihi çok eskikrc dayanmasına ra~men sadece ll. Diinya savaşı sonrası hızlanan 

kiiresellcşme. zaman gc\'tikçe daha fazla sorun yaratarak ikrlemektedir. Çeşitli sivil 

toplum örgiitleri biraraya gelerek siire('in durdurulması \'eya kontrol altına alınması 

gerektiği fikrini insanlara her yoldan ula~tırmaya ~·alışıyorlar. Tiiın dertlere deva olarak 

sunulan blitiinleşme ilacının hangi yan eıkikri buna neden olımıştıır? 

İktisadın her alanını kaplamış gibi g.i.:irlinen bu süreç aslında sadece kısa vadeli finans 

piyasalarında gerçek anlamda tek cliinya modeline az çok yaklaşmıştır. Kar oranının 

yliksek olduğu piyasal:u anında spekiilatif nitelikli sermaye akınına uğramakta ve yiiksek 
kazanç sağlarken dengeler alt iist olunca terkedilmektedir. 

Reel sektörde de ilk bakışta biitlinleşıııe derecesinin yiiksek olduğu göriiniiınii 

doğabilir. Üretim GOÜ'lere kayarak gelir dağılımındaki uçunıınları azaltıyor gibi 

göziikınektedir. Ancak siirecin başladığı 1970'1erde giiniiıııiize y;ış;ıın seviyesindeki 
farkl;ır az;ılınaınakta. tam tersine ;ırtmakıadır. Nedeni ise kaydırılan iiretimin zararlı. emek 

yoğun tiirden \'eya ekonomi i\·in fazla öıı;:ın taşıınay:ıntlirden olmasıdır. Oysa giiniimiizdc 
esas iistiiııliiğii sağlayan otoın:-ısyon derecesi yiiksek ol;ın \'C bilginin aıı.ı girdi niteliğini 

taşıdığı iiretiın tiirleridir. Bunlar ise bilgi iireten veya buıııı lıızla kavr;ıyabilen ve 
bcninıseyebileıı iilkclerde yoğuıılaşınıştır. 

Ticarcıteki engeller iiretiııı al;ınıııdzıkilcrden dalı;ı azdır, ancak siyasi yöneticiler sırf 
tiiketicilerini değil. iireticileriııi de korumak zorunda olduğundan bu :ılaııa siyasetin karışımı 

fazladır. Sonuçta ortaya çıkan zengini zenginleştiren, fakiri fakirleştiren ticarettir. 

Siyasetin ekonomiye karışınıının dışında eşitsizliği arttıran bir diğer etken de iilkeleriıı 

karşılıklı etkileşimdeki ağırlık farkıdır. Bazı iilkeler kendi yararııı;ı olan kumiları kabul 

ettirebilirken diğer bazıları buııl;ırı bbullenici durunıd;ıdırlar. F;ıkat ;ımaçlaııan tek cliinyn 

piyasasında bu:ıun bile öııeıııiııiıı olmayacağını, finans piyas;ılarındaki gelişmeler 

kaıııtlanı;ıkt;ıdır. Ülkeler; biiyiikliiğiiııe. gelişmişlik derecesine ve siyasi etkinliğine 

bakmadan herbiri bir biitiin olarak h;ıreket eden sermaye karşısında çaresiz dunımdaclırlar. 

Bunun için önemli bir dengesizliğin varolması da şart değil, yeter ki sermaye bundan 

şiiphelensin. Ancak yine de sağlam ekonomiye sahip iilkeııin ayakta kalabilme şansı dalıa 

fazladır. 

Son 10-15 yılın tccriibesi bunu kaıııtlanıaktaclır. Krize y;ıkalanaıı GOÜ'ler acınacak 



bir dunıma gelirkı:n GÜ'Icr daha Çl)k J..ı~:ı süreli bir durgunluktan sonra eski gidişata 

dönmektedirler. .·\BD kısa siircli durgunluktan ba~ka önemli ~·alkantılar yaşamamışı ır. 

Siyasi istikrarsızlığın neden olduğu 1992 .-\PS krizi r\B'nin seçilen yolda ilerleınede 

kararlılık gösterınesiyle aşılmı~tır. Oysa ekonomilerinde dengelerin tam olarak 

otuı1ulmadığı GOÜ'Ierin kriz sırasında ka~ bellikleri çok daha fazladır. 

Krizler daha önce de ya~anınış. fakat onlar daha çok reel sektörlin dunıımına bağlı 

olarak ortaya çıkmıştır. Oysa son dönemlerde patlak veren krizierin ortak yönii finans 

kesiminin ya neden ya da tetiği çeken etken durumunda olmasıdır. Her ne kadar bu 

krizierin farklı derecede de olsa çoğu ülkeleri etkilemesine rağmen GÜ'Ierin doğrudan 

etkilemeıııesi. bu durumun öı1iine geçilmesini engellemiştir. Ancak me\Tut dunıınu 

değiştirmek için daha şimdiden önlemlerin :ılınması gerekmektedir. 

Kısa vadeli sermaye akınılarını diizenleyecek önlemler (en cok taraftar kazanan her 

işleme wrginin uygul:ınm:ısı) hem gelişmiş hem gelişmekte ol:ın iilkeleri bunl:ırın yıkıcı 

etkisinden kurtarabilir. Gelişmekte olan ülkelerin pazarlarının dışa açılması da zamana 

yayılmalı. çiinkii rekabet edebilir duruma gelmeyen yerli sanayiler doğrudan devlet 
desteğinin yasaklandığı ortamda kaybolmaktadırlar. Bu alanda gelişmiş iilkelerin de kendi 

politikalarını yeniden gözelen geçirerek çifte standart uygulamasından vazgeçmeleri 
gelecekteki ticari savaşlarİn olasılığını azaltıcı etki yapacaktır. 

Piyasaların serbe~tleştirilınesi konusu Rusya için giincel bir konudur. I3u iilkc 

ekonomisinin çoğu alanılıala dışa kapalı ,.e devletin ekonomide yeri biiyiiktlir. Gelişmiş 

iilkeler geçmişteki hataları unutmuşcasına DTÖ'nc katılma aşamasında dış diinyadan 

maksimum açıklık talep ctnıckteclirler. Fakat bunun aniden gerçekleştirilmesi sırf iç 

piyasalar için değil. diinya piyasaları için de olumsıız sonuçlar doğıırabilecektir. Bıı 

durumda Rusya yönetimi iki ateşin ortasında kalmaktadır. Gir taraftan DTÖ'ııe katılımıdan 

kendi lireticilerini koruyanıamaktadır. Giriş sırasında ise kendisinelen tanı serbesti 

istendiğinden iç iireticiler zor durunıda bırakılmaktaci ır. Bu yolda bir diğer olu nı! u gelişme 

ise: son yıllarda lobi gruplarının giicli biiyük ölçiide kırılmış ve böylece yerli üreticilerin dış 

rekabete dayanacak mal iirctinıiııi gerçekkstirnıelcri için daha fazla etken doğmuştur. 

Giiniiıniizcle DTÖ'ne katılına tartışmalarında Rusya yönetimi şu görliştedir: katılım 

şart, çUnkii her açıdan yarar sağlamakta, ancak bu sırada yerli iireticiler hazırlıksız olarak 

dış rekabetle karşı karşıya bırakılnınmalı. Sektörden sektöre cleğişınek lizere farklı uyum 

sUrelerini belirlemek için (iki sınır olarak 2004 ile 2010 tarihleri gösterilnıcktcclir) eliğer 

DTÖ liyeleri ile göriişmeler siirdiiriilmektedir. Fakat kesinlik kazanan bir husus vardır ki, 

o da gerçek aninmda katılıının gerçekleştirilınesinclen önce "kendi evi içinde" eliizenin 

sağlanması. Reformların başlatılmasından 7 yıllık siire içinele siyasi istikrarın sağlanmnıııış 

olması, geçiş dönemine birlikte giren iilkelerin çoğunun gerisinde kalmasına yol açmış, 
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ii~telik ,·atanda~larda t'luın::;uz beklentikri uyandırınış Ye peki~tirıni~tir. Bunun ~onucu 
olarak Rus ekoııomi~iııin peıformansı ~ıı1· petrol fiyatlarına ba~lı olduğu görii~ii hakim. Bu 

inancın değiştirilme::;i i\·in ba~latılan refl,rınların kararlılıkla siirdiiriilmcsi şart: vergi 
reformunun tamamlanma::;ı. banka reformunun artık ba~latılması. yabancı yatırımcılara 
uygun ~anların oluşturtılması ,.s. Sadece bunlar gerçekle~tirildiğinde istikrar sağlanabilir 
ve oı1a ve uzun vadeli pl:ıııların yapılması anlam kazanabilir. 

Küreselleşme siiriiyor. Bazı iilkelerin lehine. diğer bazılarının aleyhine. Bu 

dengesizliğin giderilmesi i~·in ise ulu~lararası alanda e~it şartlarda siyasi ,.e iktisadi 
işbirliğinin yapılması gerekiyor. ancak bugiinkii şartlarda bunun gerçekleştirilmesinden 
söz edilemez. 
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