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ASY A KRiZiNiN TEMEL DiNAMiKLERi*
Nesrin SUNGUR **
6zet***
Haziran 1997'de Thailand'da ortaya pkan Asya krizinin, hem kapsamt, hem de
tesirleri baktmmdan, 1970'/erin ba$tnda Bretton Woods sisteminin 96kmesinden bu
yana en ciddi finansal kriz o/dugu herkes9e kabul edilmektedir. Krizin ciddiyeti, Dogu
Asya'daki karma$a konusunda dev hacimli ve giderek 9ogalan literatorun ortaya
pkmasma yo/ a9mt$ftr. Bu makalede, Asya krizinin en onemli i9 ve dt$ dinamikleri ve
bu dinamikler arasmdaki kar$tltklt etkile$im incelenmektedir.
1997 yi11 Temmuz aymda Tayland'm doviz kuru goktOgOnde ve mali piyasalan
erimeye ba§lad1gmda hig kimse pek fazla endi§e etmemi§ti. 0 zamana dek ne IMF ne
de diger uluslararas1 kurumlar krizin olabilecegine ili§kin en ufak bir ag1klamada
bulunmad1g1 gibi, IMF 1997 raporunda ba§ta Tayland olmak Ozere bolge
ekonomilerinden ovgO ile soz ediliyordu. Ancak Tayland krizi gok k1sa bir sOre iginde
once GOney Dogu Asya krizine daha sonra ise Asya krizine donO§Orken, dOnya
ekonomisinin Bretton Woods sisteminin 1970'1erin ba§mda gokO§Onden sonra ortaya
g1kan en ciddi kriz ile kar§l kar§lya oldugu anla§llml§tL bncelikle ve ozellikle Tayland,
Malezya, Endonezya ve GOney Kore ekonomilerini sarsmakla birlikte, ayn1 boyutlarda
olmasa da diger bolge ekonomilerini de etkisi altma alan krizin, etkileri de gok ciddi ve
kOresel boyutta oldu. Bolge Olkelerinin dOnya ekonomisi igindeki paymm bOyOkiOgO
yanmda, dOnyadaki finansal entegrasyon derecesinin yOksekligi de krizin boyutlanm
belirleyen temel faktorlerdi. Nitekim Asya krizinin y1ld6nOmOne denk gelen gOnlerde
ortaya g1kan Rusya krizi , bir dOnya krizi olas111gmm her zamankinden daha ciddi
bigimde gOndemde oldugunu gostermi§tir.
*
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1997 y1l1 Temmuz aymdan bu yana gegen zaman iginde Asya krizinin nedenlerine
ili§kin olarak kapsaml1 bir literatOr olu§mU§ durumdad1r. Benzer bir geli§me bu
Olkelerin mucizevi kalkmma performanslarmm degerlendirilmesi sOrecinde de
ya§anml§tlr. Krizin ag1klanmasmda neredeyse "her kafadan bir ses 91k1yor"
gorOntOsOne ragmen bu ag1klamalan kabaca grupland1rmak mOmkOndOr.
Ag1klamalann bir k1sm1 ya§anan krizi Olke ekonomilerinin kalkmma modellerine ve
olumsuz yap1salozelliklerine baglamaktad1r. Ba§ta IMF ve DOya Bankas1 olmak Ozere
serbest piyasa yanl1s1 neo liberal kesim tarafmdan savunulan bu gorO§e gore Asya
krizi devlet mOdahalesinin hakim oldugu paradigmanm ve iktisat modelinin iflasm1
ifade etmektedir (Fischer, 1997; Camdesus, 1998; Greenspan, 1998). Traji komik
bigimde ayn1 gevreler tarafmdan bu Olkelerin h1zli kalkmmas1 uzun y1llar piyasa
ekonomisinin mucizesi olarak lanse edilmi§tir.
Ozellikle sol kesim tarafmdan savunulan bir ba§ka ag1klamaya gore, Asya krizi,
kapitalist sistemin, kokO 1970'1i y1llara dayanan a§m Oretim krizin bir yans1mas1d1r.
Ucuz i§gOcOnden yararlanmak Ozere bu bolgeye akan sermayenin a§m birikimi,
kapasitesi geni§lemesine yol agarken, ortaya 91kan spekOiatif kopOgOn patlamas1,
dOnya ekonomisini de krize sOrOklemi§tir (Landsberg, 1998; Cheng, 1998).
Krize ili§kin olarak getirilen diger ag1klama ise, krizin kokeninin uluslararas1 mali
sistemin i§leyi§inde yatt1g1d1r. Mali liberalizasyon sonucu ortaya 91kan k1sa vadeli
sermaye ak1mlan, krizin en onemli nedenidir. Dolay1s1yla kriz, kOreselle§menin krizidir
(AkyOz, 1998; Wade, 1998a; Wade and Venerosa, 1998b).
Ozellikle 90'11 ylllarda h1zlanan liberalizasyon ve kOreselle§me sOregleri ya§anan
krizin en onemli dinamiklerinden birini olu§tursa da, Asya krizi kammca sonuglan
ag1smdan oldugu kadar, nedenleri ag1smdan da gok boyutludur. Krizin temel
dinamiklerini tart1§may1 amaglayan bu gall§mada krizin bolge/Oike ozelliklerinden ve
uygulanan politikalardan kaynaklanan ig dinamikleri ile dOnyada ya§anan
liberalle§me/kOreselle§me sOrecinden kaynaklanan dl§ dinamikleri ve bunlann
kar§llikll etkile§imleri incelenecektir.
Krizin i~ Dinamikleri
Krizin ig dinamikleri incelenirken oncelikle belirtilmesi gereken ASEAN Olkeleri
olarak adlandmlan GOney Dogu Asya Olkeleri ile Yeni Sanayile§en Olkeler olarak
bilinen Dogu Asya ekonomilerinin hem sanayile§me ve kalkmma sOregleri, hem de
dOzeyleri ag1smdan soz konusu olan farklll1klard1r. Bu Olkeler baz1 ortak ozelliklere
sahip olsalar da, tek tip bir Asya kalkmma modelinden soz etmek kammca mOmkOn
degildir.
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Krizden oncelikle etkilenen GOney Dogu Asya Olkelerinin geli§me sOre~leri
incelendiginde bu Olkelerde 1980'1erin ikinci yansmdan itibaren ortaya ~1kan h1zli
bOyOmenin bOyOk oi~Ode dl§a bag1mli oldugu ve t1kanmasmm ka~m1lmaz oldugu
gorOiecektir (Unctad, 1996; Cheng, 1998).
1980'1erin ba§mda bir ~ok az geli§mi§ Olke gibi dl§ bor~ krizine giren ve IMF'in
yap1sal uyum programlanm uygulamak zorunda kalan GOney Dogu Asya Olkelerinin
kaderi 1985 yilmda imzalanan ve Japon Yeni 'nin ABO Dolan kar§lsmda
degerlenmesine yol a~an Plaza antla§masmdan sonra degi§mi§tir. Yen'in
revaiOasyonunun olumsuz etkilerinden korunmak isteyen Japon Oreticileri i~in ucuz
i§gOcOne sahip olan GOney Dogu Asya Olkeleri ~ok uygun bir yatmm alam
olu§turmu§tur. 1985-1990 aras1nda Tayland, Endonezya ve Malezya'ya akan Japon
sermayesi bu Olkelerde Japon kaynakl1 bir yatmm ve ihracat patlamasma yol a~ml§tlr.
Aym y1llarda rekabet nedeniyle GOney Kore ve Tayvan da bu Olkelere yat1nm
yapmi§lar, sonu~ olarak bu Olkelerde h1zl1 bir kalkmma sOreci ba§larken, ileri sanayi
OrOnleri ihracatmda bOyOk bir artl§ ortaya ~1km1§t1r. Ancak bu Olkelerin sanayi yap1s1
incelendiginde ciddi bir ~arp1klik gorOimektedir. Ara mallan ve sermaye mallan
sanayileri olduk~a yava§ geli§en bu Olkelerde smai Oretim esas. olarak ozellikle
Japonya'dan ithal edilen ileri teknolojili girdilerin montajma dayanmaktad1r.
Dolay1s1yla ba§ta teknoloji olmak Ozere her tOriO girdi a~1smdan tamamen di§a
bag1mli bir sanayi yap1s1 ortaya ~1km1§t1r. Doviz girdisine ve ucuz i§gOcOne dayali
bOyOme sOrecinde bu Olkelerdeki Oretim artt1k~a, dl§ ticaret a~1klan da h1zla artml§tlr.
1990'a kadar dl§ ticaret a~1klann1 kapatma problemi ya§amayan bu Olkelere,
1990'dan itibaren dogrudan yatlrlm §eklinde giren Japon sermayesi azalmaya
ba§laml§, ornegin Tayland'da 1990 y11inda 2.4 milyar dolar olan Japon yat1nm1 ,
1993'de 578 milyon dolara inmi§tir. ({OnkO bu y1llarda ({in ve Vietnam daha ucuz
i§gOcO ve daha bOyOk i~ pazara sahip Olkeler olarak Japon sermayesi i~in daha cazip
yatmm alanlan haline gelmi§tir (Landsberg, 1998; Cheng, 1998; AkyOz, 1998).
Daha once belirtildigi gibi, bu Olkelerin ithalata bag1mli Oretim yapilan , yeni doviz
kaynaklan bulunmasm1 ka~m1lmaz hale getirmi§tir. Aym y1llarda geli§mi§ kapitalist
Olkelerdeki dO§Ok faiz oranlan, azalan getiriler ve durgunluk nedeniyle karl! yatlrlm
alanlan arayan sermaye ak1mlan i~in yOksek bOyOme h1zlan ve yOksek ihracat
performanslan ile bu Olkeler ~ok cazip yatmm alanland1r. ASEAN Olkeleri bu fonlan
t;ekebilmek it;in bir yandan doviz kurlanm dolara baglay1p sabitlerken, diger tarattan
finansal liberalizasyon politikalanm uygulam1§lard1r. Sermaye piyasalanna yabanc1
fonlann giri§i serbest b1rak11irken, ozel kesimin dl§ bor~lanmas1 onOndeki
s1mrlamalar kaldmlml§tlr. Boylece k1sa vadeli di§ bor~lanma ve k1sa vadeli spekOiatif
sermaye giri§leri tarafmdan finanse edilen h1zli bir bOyOme sOreci ya§amaya ba§layan
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bu Olkelerin dl§ borglan da h1zla yukselmi§tir. Bu Olkelerde kuru sabit tutma gabalan
sonucunda ortaya g1kan parasal geni§leme, ticari partnerlerine gore enflasyon
·oranmm artmasma yol agarken, 1994 y1hnda once Qin'in Yuan'1 % 33 oranmda
devalue etmesi, ardmdan 1995 yilmda Yen'in Dolar kar§lsmda% 50 civannda deger
kaybetmesi bu Olkelerin ihracatlanmn ciddi bigimde azalmasma neden olmu§, 1995
yilmda ASEAN Olkelerinde ihracat artl§l % 22.5 iken, 1996'da % 5.5'e inmi§tir
(Cheng, 1998).
lhracatm daralmas1 nedeniyle lhracat sektorlerinin cazibesini yitirmesi , bu
Olkelerde yabanc1 sermaye giri§ine dayal1 olarak geni§leyen yurt igi kredileri ticaret
dl§l sektorlere ve ozellikle gayrimenkul alanma yoneltmi§tir. bzellikle Tayland'da
ya§anan emlak spekulasyonu sonucu olu§an spekulatif kopugun 1995 sonlannda
patlamasmm ardmdan, 1996 ortasmda borsada buyuk bir dO§O§ ya§anml§tlr. Bu
piyasalarda ya§anan geli§meler kagmilmaz olarak doviz piyasasma da yans1maya
ba§laml§, yerli ve yabanc1 §irketler devaluasyon beklentisi altlnda ellerinden Tayland
para birimi Baht'1 g1kartmaya ba§laml§lardlr. Thai merkez bankas1 ulusal paranm
degerini 1997 ortalanna kadar korumaya gah§ml§ ancak rezervlerin ciddi bigimde
azalmaya ba§lamas1 sonucunda bundan vazgegmi§ ve 1997 Temmuzunda Baht'1
dalgalanmaya b1rakm1§t1r (Landsberg, 1998, Cheng, 1998). Bundan sonraki
geli§meler, finansal piyasalarda ortaya g1kan panik ile kolayl1kla ag1klanabilmektedir.
0 gOne dek birbiri ile rekabet iginde, pastadan pay alma tela§lyla sOrO psikolojisi ile
bolgeye muthi§ bir fon aktaran uluslararaSI finansman kurumlan , birdenbire bu
Olkelerin k1sa donem borglannm yuksekliginin bilincine varml§tlr. BOtOn bolgenin
tehlikeli oldugu bigiminde alg1lanmaya ba§lanmasl ise krizin suratle yayilmasma
neden olmu§tur. Bu surecin sonunda 1997 Agustosunda Tayland, Ekiminde ise
Endonezya IMF'ye ba§vurmak zorunda kalml§ ve kurtarma paketleri kar§lhQI son
derece ag1r ko§ullan kabul etmi§lerdir (Wade and Venerosa, 1998b; Park and Song,
1998).
Daha once de belirtmi§ oldugum gibi gok sag lam olmayan ekonomik temelleri ve
dl§a bag1mh Oretim yap1lan nedeniyle ASEAN Olkelerinin bu gapta olmasa bile bir
ekonomik kriz egilimi ta§1d1klann1 ongorebilmek mumkun iken, Yeni Sanayile§en
Ulkelerden GOney Kore'nin bu krizden en gok etkilenen dort Olkeden biri olmas1 Asya
krizinin hig ku§kusuz en §a§lrtiCI boyutlanndan biri olmu§tur.
DOnyanm en geli§mi§ Olkeleri arasmda 11. wada yer alan, uzun y1llara dayanan
saglam bir sanayile§me ve kalkmma sureci ya§aml§ olan Guney Kore'de krizin ig
dinamiklerine bak1ld1gmda ilk goze garpan ozellikle 90'11 y1llardan itibaren devletin
ekonomideki belirleyiciliginin bOyOk olgOde ortadan kalkml§ olmas1d1r. 1993'de
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iktidara gelen Kim Young Sam bir yandan finansal deregOiasyonu en onemli politika
amac1 olarak ac;1klarken, diger taraftan ilk uygulama olarak Ekonomik Planlama
Kurulu'nu lagvetmi§tir. GOney Kore'nin kalkmma sOrecinde ozel sektor yatmmlanmn
sektorel dagi11m 1, te§vik sistemleri ve yatlnmlann en temel nedeni olmu§tur (Wade,
1998a; AkyOz, 1998). Ozel sektorOn dl§ borc;lanmas1 onOndeki s1mrlamalann
kaldmlml§ olmas1 bu Olkede de ozellikle c;ok uluslu hale gelen cheabollann
denetimsiz §ekilde di§ borc;lanmasma neden olmu§tur. OECD Oyesi olmanm temel
ko§ulu olarak one sOrOien liberalizasyon uygulamalan sonucunda bu Olkenin dl§
borc;lan 1990'da son derece az iken 1996'da 150 milyar Delara yOkselmi§tir. Bu
borc;lann yakla§lk yOzde 70'inin k1sa vadeli dl§ bore; olmas1, GOney Kore ekonomisini
herhangi bir krize kar§l son derece duyarh hale getirmi§tir. Kore'de ya§anan bu ba§ka
geli§me de Kore ulusal para biriminin a§ In degerlenmesi nedeniyle ihracatmda ortaya
c;1kan gerilemedir. Japonya'nm 1995 y1h devaiOasyonundan sonra Japon firmalannm
artan rekabeti, GOney Kore'nin durumunu daha da kotOie§tirmi§tir. Ornegin 1995
y1hnda GOney Kore'nin yan iletken ihracat1 % 70 artarken, 1996'da % 20 azalml§tlr.
Aym §ekilde 1995 y1h c;elik ihracat1% 30, petro kimya OrOnleri ihracat1% 51 artarken,
1996 y1hnda bu OrOnlerin ihracatmda s1ras1yla% 15 ve% 6 oranmda azalma olmu§tur.
1996 y1hnda GOney Kore'nin cari i§lemler ac;1g1 bir onceki y1la gore 3 misli artarak 23.7
milyar dolara yOkselmi§tir. Aym yll en bOyOk 30 cheabol'un kan % 90 azalml§tlr
(Cheng, 1998).
GOney Kore devleti cheabollerin rekabet gOcOnO ve kanm artt1rmak Ozere i§c;ilere
yOklenmi§, ancak i§c;iler bu saldmya 1996-97 genel grevi ile kar§lllk vermi§lerdir.
1997'de bir c;ok cheaboi'On iflasa gitmesi, GOney Kore ekonomisinin istikran
konusunda daha kriz oncesinde ku§kulann olu§masma yol ac;m1§t1r. 1997
Temmuzunda GOney Dogu Asya Olkelerinde ba§layan finansal kriz Ekim aymda bu
Olkeye de s1c;ram1§t1r. Yabanc1 yatmmc1lann GOney Kore bankalan ve firmalanndan
c;ekilmeye ba§lamalan sonucunda Won 1997 Kas1m ortalannda h1zla deger
kaybetmeye ba§laml§ ve Aral1k ba§mda GOney Kore'de IMF'ye ba§vurmak zorunda
kalml§tlr (Landsberg, 1998; Wade and Venerosa, 1998b).

Asya Krizinin

01~

Dinamikleri

Asya krizinin en onemli dl§ dinamigi hie; ku§kusuz ozellikle 1990'11 y1llarda
h1zlanan ve bugOnkO dOnya ekonomisini §ekillendiren liberalizasyon ve kOreselle§me
sOrecidir. lktisadi s1mrlann kald1nlmas1 ve boylece mal ve sermaye ak1mlannm dOnya
olc;eginde serbestc;e dola§abilmesi, iktisadi hayatm gorOnmeyen elin dOzenlemelerine
teslim edilmesi halinde insanl1gm s1mrs1z bir zenginlige kavu§acagml vaad eden
kOreselle§me ideolojisi bu donemde egemen hale gelmi§tir.
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Bir yandan IMF, diger taraftan DOnya Ticaret OrgOtO ve son olarak da OECD
tarafmdan uygulamaya konmaya gall~1lan (;ok Tarafll Yatlnm Antla~mas1 araclliQIYia
Olkelere dayat1lmaya gall~1lan sermaye hareketleri liberalizasyonu, dOnya Oretiminin
ve ticaret hacminin gok Ozerinde bir sermaye ak1mmm s1mr otesi hareketlerini olanakll
hale getirmi~tir. Haberle~me teknlojisindeki geli~melerin de yard1m1yla uluslararas1
fonlama operasyonlan ba~ dondOrOcO hale gelmi~. Olke ekonomilerinin bOtOn
dengelerini tehtid eder boyuta ula~m1~t1r.
Karl1 yatmm alanlan pe~inde olan bu fonlar igin, dOnya ekonomisinin yakla~1k iki
kat1 bOyOme h1zma sahip, ihracatlan h1zla artan ve en onemlisi doviz kurlan istikrarll
olan Asya Olkeleri son derece cazip durumdad1r. Daha once degindigim gibi bu
y1llarda ucuz d1~ fonlardan yararlanmak isteyen Asya Olkeleri de uygulam1~ olduklan
deregOiasyon politikalan ile bu fonlan gekmeye gal1~maktad1rlar. Sonug olarak "alan
raz1 veren razi" ~eklinde tammlanabilecek bu geli~meler sonucunda "yOkselen
piyasalar" olarak adland1nlan bu Olkelere hem d1~ borg hem de portfoy yat1nm1
~eklinde bOyOk bir sermaye ak1~1 olmu~tur.
IMF verilerine gore 1990-95 doneminde Dogu Asya Olkelerine net sermaye giri~i
320 milyar dolard1r. Bu rakam bOtOn 80'1i y1llardaki sermaye giri~inin iki katmdan daha
goktur. ASEAN Olkeleri ve GOney Kore'ye ayn1 donemde giren yabanc1 sermaye ise
bu Olkelerin GSYIH'Iannm % 6'smdan daha fazlad1r. Krizin ilk ate~lendigi Tayland'da
bu oran 1990-95 doneminde% 10 civanndayken, 1995'de% 13 olmu~tur (IMF, 1997).
Esas olarak ozel bankalar ve banka d1~1 finansal kurumlar eliyle giren bOyOk gapll
sermaye ak1mlan, bir yandan doviz kurlannm degerlenmesine ve buna bagll olarak
d1~ ticaret dengelerinin bozulmasma yol agarken, diger taraftan yurt igi kredi hacminin
h1zla geni~lemesine neden olmu~tur. Bunun sonucunda Olkelerin yatmm hacminin %
40'1ar civanna yOkselmesi d1~ ag1klan daha da artt1rm1~t1r. $irketlerin a§lrl
yatmmlannm finansmanmda kullamlan a§lrl likidite geni§lemesi bu Olkelerde once
a~m kapasite geni~lemesine neden olmu§, ihracat hacminde d1~ ticaret hadlerinin
gerilemesi ve rekabet nedeniyle ortaya g1kan gerilemeler sonucunda, bu fonlar gayri
menkul spekOiasyonuna yonelmeye ba§laml§tlr (Cheng, 1998; Landsberg 1998).
llging olan, bu geli~meler ya~an1rken ne bu fonlan Olkeye ak1tan uluslararas1
finansman kurulu§lan , ne de IMF, DOnya Bankas1 gibi kurumlar tarafmdan herhangi
bir uyannm yap1lmam1§ olmas1d1r. Krizden bir kag ay oncesine kadar bu Olkelerin
ovgOye ~ayan makro ekonomik politikalanndan, Olke yoneticilerinin k1skamlacak mali
politikalanndan soz eden IMF yoneticilerinin (IMF, 1997) krizden sonra "bu Olkelerinin
yap1sal sorunlan oldugunu ileri sOrmeleri" bir degerlendirme hatasmdan gok olsa bir
komplo olas1llgm1 akla getirmektedir.
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IMF'in kriz sonras1 uygulaml§ oldugu politikalar da bu du§unceyi guglendirir
niteliktedir. Olkelerin likidite sorunlanm gozerek piyasalan sakinle§tirmek yerine bu
Ulkelere kurtarma paketleri kar§lliQI dayat1lan duzenlemeler ate§e benzinle
yakla§mak olarak degerlendirilebilecek niteliktedir. Daralt1c1 para ve maliye politikalan
uygulanmas1, ulkelerin uluslararas1 mali sermayeye ko§ulsuz ag1lmas1 , yabanc1
banka ve yatmmc1lann istedikleri alanlara yatmm yapabilmeleri, devletin ekonomik
faaliyetlerden tamamen gekilmesi gibi ya§anan krizin gozumu ile ilgisi olmayan bir dizi
ko§ula baglanan yard1m paketleri, ya§anan panigin daha da artmasma yol agarken,
ag1k olarak sadece borg verenlerin 91karlann1 korumaya yonelik olmu§tur (Akyuz,
1998; Wade and Venerosa, 1998; Feldstein, 1998). Krizden sonra h1zlanan ag1lma
yoluyla bolgenin stratejik sanayi ve finans kurumlanmn h1zla el degi§tirmeye ba§laml§
olmas1, bu surecin adeta mali sermayenin bolgedeki rakiplerini tasfiye etmeye yonelik
bir komplo oldugu du§uncesini ciddi olgude kuwetlendirmektedir.
Sonu~

Asya krizi ulkelerin toplumsal dokulannda ag1r bir tahribata yol agm1§, milyonlarca
ki§inin i§siz ve yoksul kalmasma neden olmu§tur (ILO, 1998). Ancak tahribat1 gok fazla
elsa da bu krizin hay1rli clan bir sonucu vard1r. Ya§anan kriz kapitalizmin kureselle§me
ve liberalizasyon soyleminin bir gok gevrede sorgulanmaya ba§lamasma yol agml§tlr.
Kureselle§menin zenginlik ve refah vaatleriyle, ya§anan gergekler bir araya
getirildiginde bu i§te bir tuhaflik oldugunu pek inkar edebilecek kalmaml§tlr. Son
zamanlarda sermaye hareketlerini duzenleyen uluslararas1 kurumlann olu§turulmasl ve
bu ak1mlann kontrol edilmesini saglayacak araglann geli§tirilmesi geregi ileri surulurken,
serbest piyasa yanlis1 olarak bilinen bir gok ekonomist bugun sermayenin serbest
dola§lmmm ne kadar yararli oldugunu tart1§maktad1r. Ornegin, serbest ticaretin en
onemli savunuculanndan clan J. Bhagwati son makalesinde sermayenin serbest
dola§lmmm mallann serbest dola§lmma benzemedigini, bu serbestle§tirmenin bir
ekonomik mant1g1 olmadiQinl aksine mali krizlere yol agt1g1m savunmaktad1r (Bhagwati,
1998).
1994 y11inda ya§anan Meksika krizinin ardmdan, 1997'de Asya krizi, 1998'de
Rusya krizinin, 1999 y11i ba§mda ise Brezilya krizinin patlamas1 ve bir dunya krizi
olas11igmm her zamankinden ciddi bigimde gundeme gelmi§ olmas1 da, art1k yeni
dunya duzeni ve kureselle§me soyleminin 1990'11 Ylllarda ya§adiQI bahar doneminin
sonuna geldigini dO§Ondurmektedir.

***
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Summary
Everyone accepted that the Asian crisis, which broke out in July 1997 in Thailand,
was the most serious financial crisis since the breakdown of the Bretton Woods
system in the early 1970s, in terms of both its scope and its effects. The severity of
the crisis has generated an enormous and growing volume of literature on the
causes and effects of the East Asian turmoil. This paper examines the most
important internal and external dynamics of the Asian crisis and the interaction
between those dynamics.
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