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Gelişmekte

olan ülkelerin borç

sorunları,

bu ülkelere

açılan

uluslara-

rası kredilerde son zamanlarda meydana gelen azalma ile birlikte giderek
yoğunluk kazanmış, bu da sonuçta uluslararası politika uygulayıcılarının

ilgisini özel sermaye kaçışlarına çekmiştir. Öte yandan, 1970'1i yıllarda ve
hatta 1980'1i yılların başında söz konusu gelişmekte olan ülkelerin yurtdı
şından borç alırken, aynı ülkelerde yaşayan bireylerin de kendi çaplarında
önemli miktarlarda döviz talebinde bulundukları ve bu eğilimin günden güne
yaygınlık kazandığı görülmüştür. Bu bir yerde, bireylerce gösterilen en rasyonel davranış biçimi olarak kabul edilebilir.
Bu görüşün doğal sonucu şudur: Eğer, ülke yurttaşları tarafından yurt- ,
dışında tutulan fonların ülkeye tekrar dönmeleri sağlanabilirse ya da en azın
dan bu fonların ülkeden çıkışları önemli ölçüde azaltılabilirse, ağır borçlu
ülkeler dış kredilerde meydana gelen azalmayı düzeltmek için daha iyi bir
konumda olacaklardır.
Sermaye kaçışı olgusu ve kaçan sermayenin geri getirilmesindeki başarıs1zlık, aynı zamanda düzenleme çabalarını desteklemek üzere dış kaynağa ihtiyaç duyan ülkelere yeni kredi sağlanmasında önemli bir faktör olabilir. Örneğin yabancı bankerler, gelecekte yabancı sermaye kaçışını finanse
edebilecek olan yeni krediler sağlamada isteksiz davranabilirler. Bir büyük ABD bankasına (Morgan Guaranty Trust Company, World Financial
Markets, Şubat 1986) göre, "borçlu ülkelerin bireyleri ellerindeki sermayeyi yatırım yapmak üzere ülkeye geri getirmede isteksiz olmaları durumunda bu ülkeler yabancı kreditörlerinden daha fazla ilgi bekleyemezler".
Bu görüş açık bir biçimde ifade edilmemekle birlikte, diğer bankalar tarafından da paylaşılmaktadır. Bu nedenle gelişmekte olan ülkelere gelecekte verilecek olan krediler, hem krediyi verenlerin hem de alan ülkelerin sermaye kaçışı sorununa gösterecekleri tepkilere bağlı olacaktır.
Bu makale, sermaye kaçışının hem gelişmiş hem de gelişmekte olan
ülkeler için yarattığı sorunları aydınlatmaya çalışmaktadır. Burada izlenen
yaklaşım, ki bu yaklaşım sözkonusu sorun üzerinde giderek artan kargaşayı hafifletmek amacını taşımaktadır. Bütünüyle araştırma niteliğindedir.
- Sermaye

Kaçışı

Nedir?

Sermaye kaçışının genel kabul görmüş bir tanımı yoktur. Çeşitli yazarlar sermaye kaçışı kavramını, bu kavramın tartışma konusu edilmesi ve
özellikle miktar olarak belirlenmesi durumunda çoğu kez farklı anlamlarda
kullanırlar. Nitekim gelişmekte olan ülkelerden bir yandan kısa ya da uzun
( *) Mohsin S. Khan ve Nadeem UI Haque, "Capital Flight from Developing Countries", Flnance and Deve,lopment, vol. 24, No. 1, (Mart 1987), s. 2-5.
(* *) Marmara Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi lktisad Bölümü.

134

vadeli portfoliyo yahut da özel sermayeye yatırım biçiminde yapılan tüm
özel sermaye çıkışı, sermaye kaçışı olarak tanımlanabilir. Bunun nedeni,
gelişmekte olan ülkelerin genel olarak sermaye yetersizliği içinde olmaları
, ve kalkınma sürecinde net borçlanmaya gitmek zorunda kalmalarıdır. Bu
nedenle sermaye çıkışları, bu ülkelerdeki mevcut kaynakları azaltır ve potansiyel bir büy;üme kaybı ortaya çıkarır.
Bununla birlikte bu, sermaye kaçışının çok yaygın olarak yapılan bir
tanımı değildir. Sermaye kaçışı kavramı, genellikle spekülatif amaçlar için
yapılan kısa vadeli sermaye çıkışlarını ya da sermaye çıkışına konu olan
ülkedeki ekonomik ya da politik belirsizliklerden kaynaklanan çıkışları ifade eder. Diğer bir deyişle, sermaye kaçışı, uzun vadeli ekonomik gözlemlere dayanılarak yapılan dış yatırımlardan çok, ülkeden "firar" eden para
demektir. Bu tanıma göre, sermaye kaçışı, tüm kısa vadeli özel sermaye
çıkışları artı ödemeler bilançosundaki net "hata ve noksan" kalemlerinin
toplamından oluşur. Ki bu kalemler, başka türlü hesaplanamaz. Bu yaklaşımın zayıf olan yanı, o ülkenin bireyleri tarafından yapılan normal portfoliyo işlemlerine benzeyen kısa vadeli çıkışları dikkate almamasıdır. Ulusla- ·
rın toplam zenginliği (yerli artı yabancı kaynakların toplamı) sermaye kaçı
şıyla değişmeyebildiği süre.ce, hükümetlerin, ülkedeki yabancı varlıklar ya
da ülkede oturan kişilerce biriktirilmiş yabancı varlıklardan elde edilen gelirlerin (özellikle vergi biçiminde) ve bu varlıklardan elde edilen kazançların ya ülke dışında kalması ya da resmi olmayan kanallardan ülkeye getirilmesiyle ilgili bilgilerin olmaması durumunda, yabancı gelirlerin ve ülkede oturan kişilere ait gelirlerin ülkenin borç servisine ya da kalkınma programının finansmanına katkısı olamaz: Bu nedenle basit ifadeyle sermaye
kaçışı, toplam özel sermaye çıkışı ve faiz gelirinin belirlenen bölümü arasındaki fark olarak tanımlanabilir.
Sermaye kaçışı çeşitli yollarla gerçekleşebilir. Eğer uygulamad.a döviz ya da sermaye denetimi yoksa, ülkenin bireyleri fonlarını cari döviz ya
da sermaye denetimi yoksa, ülkenin bireyleri fonlarını cari döviz kuru üzerinden yurtdışına kolaylıkla transfer ederler. Nitekim çok büyük borç yükü
altında bulunan ülkelerde görülen bu tür transferlerin önemli bir bölümü,
nisbeten serbest öd~me sistemine sahip Arjantin, Meksika ve Venezuella .
gibi ülkelerde sözkonusu olmaktadır. Döviz denetimleri yurtdışına giden fonların zımni maaliyetlerini arttırabilir. Ancak yapılan araştırmalar bu tür denetimlerin gayri resmi yollardan aşılabildiğini ortaya koymaktadır. Bunu gerçekleştirmenin yaygın olan yolları; ihracatın fatura değerini azaltmak, ithalatın~ini arttırmak ve hatta doğrudan doğruya döviz ya da döviz kazandı
ran malların kaçakçılığını yapmaktır. Bu tür uygulamalardan elde· edilen hasılatlar, yurtdışında tutulduğu sürece, ya da ödemeler bilançosu hesaplarında yer almadığı sürece, ülke için refah ve faiz geliri kaybı demektir. Ki
bu da, sermaye kaçışından başka bir şey değildir.
Gelişmekte olan ülkelerin birçoğunda gayri resmi döviz piyasaları ya
da karaborsalar iyi çalışır. Gerçekten de, yurtdışına transfer edilecek fonları sağlamada, bu piyasalardan önemli ölçüde yararlanılır. Bu tür piyasaların kıyı ~ölgelerinde yoğunlaşmış oldµğuna ilişkin örnekler bile vardır. Ve
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bu nedenle de, bu piyasalar, hükümetlerin bütünüyle nüfuz alanlarının ve
denetimlerinin dışındadırlar. Bunun bir örneği, Orta Doğu'daki oldukça gelişmiş ve yoğun olan "Hundi" piyasasıdır. Bu piyasa, döviz denetimleri ~y
gulayan ve çalışanlarına kendi kazandıkları dövizleri özel aracılar kanalıy
la çok yüksek kurlar üzerinden kendi ulusal paralarına çevirmek üzere yurtdışına çıkarmalanna izin veren ülkelerin dövizleriyle uğraşır. Yine aynı şe
kilde, döviz denetimlerinin uygulandığı ülkelerin bireyleri, ulusal parayla
ödemek suretiyle denizaşırı ülkelerin dövizlerini satın alabilirler. Ancak bu
durum, resmi kanallardan yapılana oranla çok daha yüksek maliyetle mümkün olmaktadır.
Verilerle açıklanması güç olmasına karşın, sermayeyi denizaşırı transfer
etmenin diğer yöntemleri·; başta yabancı şirketler tarafından ülke sakinle- ·
rinin yabancı bankalardaki hesaplarına doğrudan yatırılan komisyonların
ve ücretlerin dışında, fonları yurtdışına transfer etmek için şirketterin paravan şubelerini oluşturmak ve yurtdışından sağlanan kredilerin bir bölümü·
. nü yurtdışında tutmaktır.
· - Sorunun Boyuttan

Sermaye kaçışını belirlemede ve bu kaçışın hangi kanallar yoluyla gersaptamadaki güçlükler dikkate alındığında, kaçan sermayenin
büyüklüğü üzerinde kesin bilgiye sahip olmak hemen hemen olanaksızdır.
Olsa olsa ancak, büyük hatalarla dolu dolaylı hesaplamalar yapılabilir. Bu
tür tahminler yalnızca tanımlayıcı (descriptive) amaçlarla yapılmaktadır. Buna örnek olarak çok yüksek borca sahip sekiz ülke için -Arjantin, Brezilya,
Şili, Güney Kore, Meksika, Peru, Pilipinler ve Venezuella-1974-82 yıllarını
kapsayan dönem esas alarak yapılan tahminler gösterilebilir. Bu dönem
sözkonusu ülkeler tarafından gerçekleştirilen dış borçlanmanın en yüksek
· düzeye ulaştığı yollara tesadüf etmektedir. Şimdi burada, farklı yöntemlere dayanılarak yapılan hesaplam·aıarın, yurtdışına çıkan sermayenin miktarını nasıl değiştirdiğini ve etkilediğini göstermek için iki ayrı tahmin yöntemi kutlanılmaktadır.
Birinci yöntem, sermaye kaçışını, ülkenin ödemeler bilançosunda yalnızca toplam özel kısa vadeli sermaye akışı artı net hata ve noksanlardan
ibaret o~anak tanımlar. "Normal" yoldan dışa sermaye çıkışını dikkate almaya çalışan ikinci yöntem daha karmaşıktır. Gayri safi sermaye çıkışını
hesaplamada ilk yöntem, diş borçlardaki değişme eksi merkez bankası ve
diğer yurtiçin bankaların net dış varlıklar içerisinde yer alan cari hesap açı
ğını ve döviz rezervlerindeki değişmeleri esas alır . Sözkonusu dönemde
meydana gelen toplam sermaye çıkışı ülkenin toplam dış talep stokunu yansıtır. Yöntem ikinci adım olarak, ülkelerin denizaşırı yatırımlardan elde ettikleri faiz gelirlerinin (belirtilen faiz gelirini yaratmış olan sermaye çıkışı
nın miktarını belirlemek için dış piyasa faiz oranları kullanılmakta) düzeyiyle ifade edilen ve ödemeler bilançosunda belirtilen dış talep stokunu tahmin eder. İkinci tahmin yöntemi sermaye akışlarının olağan olduğunu varsayar. Bu değer ile toplam dış talep stoku arasındaki fark sermaye kaçışıçekleşt\ğini
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nın bir göstergesi olarak düşünülebilir. İkinci yöntem; sermaye kaçışını, herhangi bir yatırım· geliri olarak dikkate alınmayan dış alacaklardaki artış olarak tanımlar. Her iki yöntemle elde edilen sonuçlar tablo l'de gösterilmiştir.

1974-82 YILLARI ARASINDA SEKİZ BÜYÜK BORCLU ÜLKEYE
AİT TAHMİNİ DIŞ BORÇ VE SERMAYE KAÇIŞI MİKTARI
(ABD milyar dolar)
Dış

borç
(1)

toplamı

Birikimli sermaye
kaçışı (2)

Dış

borç

Birikimli
sermaye
kaçışı (3)

toplamının

yüzdesi
olarak
sermaye

D~

borç

toplamının

yüzdesi olarak
sermaye kaçışı

kaçışı ·

Arjantin

43.6

15.3

35.1

31.3

71.8

Brezilya

90.5

-0.2 (4)

-0.2 (4)

3.9

4.3

Şili

H.3

-1 .9(4)

11.0 .·(4)

0.7 (4)

-4 .0 (4)

Güney Kore Cumhuriyeti

37.1

0.6

1.6

8.1

21.8

Meksika

85.6

32.7

38.2

29.4

34.3

Peru

11.6

1.2

10.3

3.8

32.8

23.3

- (5)

- (5)

8.4

35.1

31.8

10.8

34.0

15.6

49.1

· Filipinler
Venezuella
•

1

(1) World Bank, World Debt Tables (1985-86)'dan çıkarılmıştır.
(2) Kısa vadeli özel sermaye artı net hata ve noksanlar.
(3) Toplam özel sermaye akışı eksi özel sermaye akışı, rapor edilen faiz
geliri dikkate alınarak hesaplanmıştır.
(4) Sermaye girişi.
(5) Tahmin yapılamamaktadır.
Kısa vadeli sermaye akışlarını ve net hata ve noksanları esas olan tahminler, 1974-82 döneminçje Şili'nin dışında kalan ülkelerden özel net sermaye çıkışı olduğunu göstermektedir. Dış borç düzeyinin bir bölümü olarak sermaye kaçışı, 1982 yılında tüm ülkeler için % 15'in biraz üzerinde
gerçekleşmiştir. Tablo 1 'de yer alan ikinci tahmin seti, sıralama genel olarak bozulmakla birlikte, dikkati çekecek ölçüde daha yüksek değerler vermektedir. 1982 yılında birikimli sermaye· kaçışı, dış borçlara oranı tüm ülkeler için % 30 dolayındadır. Buna göre bir bütün olarak sözkonusu ülkelere verilen her bir ABD dolarının yaklaşık 30 senti ülke dışına çıkmıştır.
Üstelik daha detaylı veri, ağır borçlu ülkelerde yer alan bankalar dı-
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şındaki diğer özel kuruluşların, sanayileşmiş ülkelerde bulunan yabancı bankalardaki mevduatlarını inceleyerek elde edilebilir (Tablo 2). Bu veriler, yararlı bir gösterge olmasına karşın, gelişmekte olan ülkelerin bireyleri tara-

fından sanayileşmiş ülkelerde gayrimenku l, hisse senedi, tahvil ve ortak
yatırım biçiminde gerçekleştirilen yatırımları dikkate almamaları nedeniyle
sermaye kaçışını tam olarak belirleyemediği gözönünde tutulmalıdır. Bu
veriler aynı zamanda, birey ya da kuruluşların kaçırdıkları sermayenin, sanayileşmiş ülkelerin yurttaşları adına açılan "özel ilişki hesaplarına" aktarılmasını gözden uzak tutmaktadır. Bu sınırlamalara karşın, 1984 ytlı so-

nunda sekiz borçlu ülkenin bireylerinin özel banka dışı mevduat toplamı
yaklaşık 47 milyar dolara ulaşmıştır. 1974 yılında -? milyar dolardan daha
az olan bu tür mevduat hacmi, bugün bu ülkelerin 381 milyar dolar olan
dış borçlarının % 12'sini oluşturmaktadır.
Tablo 2
SEKİZ BORÇLU ÜLKENİN YABANCI BANKALARDAKİ
BANKA DiŞi ÖZEL MEVDUATLARI
(1984-ABD milyar Dolar)
Güney Kore Cumhuriyeti

ABD

Bankaları

Tüm Bankalar

borç toplamının
yüzdesi olarak .
tüm bankalardaki
mevduatlar(% )

Dış

Arjantin

3.8

7.6

17.0

Brezilya

1.8

8.2

7.4

Şili

1.5

1.9

9.9

Güney Kore Cumhuriyeti

0.1

0.4

1.0

10.4

14.3

15.1.

Peru

0.9

1.4

11.2

Filipinler

0.7

1.1

4.7

Venezuella

7.0

11.7

34.2

.2 6.2

46.8

12.2

Meksika

TOPLAM

ABD Hazine Departmanı, Hazine Bülteni, çeşitli sayılar, IMF,
Uluslararası, Finansal İstatistikler, çeşitli sayılar.
Tablo 1 ve 2'de gösterilen verilerden hareketle, sermaye kaçışının, büyük borçlu ülkelerin çoğunda özellikle son on yıllık süreç içerisinde dikkati
çekecek boyutlara ulaştığı sonucunun çıkarılması gerçekçi bir yaklaşım olacaktır. Bu nedenle, sorunla ilgili kaygılar doğrulanmaktadır.
Kaynaklar~
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,

-

SERMA YE NİÇİN KAÇAR?

Birbirleriyle bağlantılı birçok faktör sermaye çıkışına yol açar. Bazı faktörler, sermaye kaybına uğrayan ülkelerde uygulanan hükümet politikalarına dayandırılırken, bazıları da resmi denetimin dışında ortaya çıkabilir.

-

Resmi Kurun Aşm Değerli Olması

Sermaye kaçışına yol açan temel nedenlerden birinin de döviz kurunun değişme olasılığı olduğu konusunda bir consensus sözkonusudur. Herne sebeple olursa olsun, ulusal paranın değer kaybedeceğine ilişkin bir
beklenti vatandaşları, ellerindeki yerli varlıkları yabancı varlıklara dönüş
türmeye yöneltir. Bu durum, döviz ikamesinde de geçerlidir. Yani ulusal
paranın yabancı para karşısında değer yitirmesi bir anlamda sermaye kaçışıdır. böviz kurumun ne olacağır)ı bütünüyle ölçmek güç olmakla birlikte, eğer mevcut reel döviz kuru aşırı değerli olarak görünüyorsa,. o zaman
paranın gelecekte muhtemelen aynı oranda devalüe edileceğini varsaymak
akılcı olur. Böyle koşullarda ülke vatandaşları, yerli zenginliği yabancı varlıklara dönüştürmek suretiyle fiili sermaye kayıplarından korunmaya çalı
şırlar. Reel döviz kurunun aşırı değerli olmasının, ağır borçlu ülkelerden
sermaye kaçışında önemli bir rol oynadığı birçok çalışmada ampirik bir biçimde ortaya konmuştur.

-

Finan,sal Sektörün

Yarattığı

Zorlamalar

Bir çok gelişmekte olan ülkede faiz oranları ve finansal piyasanın diveçheleri üzerinde aşırı denetim sözkonusudur. Çoğu kez bu tür-uygulamalar, negatif reel faiz oranları üzerinde olduğu kadar, ,,mukayeseli dış
finansal araçlar üzerinde uygulanan oranların altında bulunan nominal faiz oranlarını da doğurur. Açıktır ki böyle durumlarda, yerli yatırımcının, daha yüksek getiri sağlayan yabancı varlıkları arayıp bulması rasyonel bir davranıştır. Yerli yatırımcıları yurtdışında yatırım yapmaya özendiren diğer kurumsal faktörler arasında, yerli hisse senedi piyasasında yatırım yapma fır
satlarının yetersizliği ve bankacılık sisteminde tutulan varlıklar üzerindeki
mevduat sigortasının yokluğu bulunmaktadır. Tüm bunlar, yerli yatırımcı
ları, dış varlıkların gösterdiklerine oranla daha riskli ~ılar.

ğer

-

Mali

Açıklar

Yalnızca bir ya da iki istisnanın dışında, ağır borçlu ülkelerden sermaye kaçışı temelde mali açıkların büyümesinden kaynaklanmıştır. Para basmak suretiyle finanse edilen mali açığın genişlemesi enflasyonist baskılar
yaratır. Bu durum, ülkede oturanları ellerindeki parasal varlıkların değeri
nin enflasyondan ötürü erozyona uğramasını önlemek üzere, bu varlıkları
azaltmaya teşvik eder. Yabancı varlıkların satın alınması, vergi benzeri bir
etki yaratan enflasyondan kurtulmanın bir yoludur. Mali açıklar her ne ka-
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dar, tahvil satışları ya da dış borçlanma yoluyla finanse edilse bile, hükü-·
metin aynı zamanda bu açığı kapatmada, emisyona başvuracağına ya da
ek vergi salacağına ilişkin bir beklenti, yerel tasarrufçuyu, sözkonusu tasarruflarını vergi yürütülebilecek varlıklar yerine yerel hükümetin denetimi
dışında kalan değ~rlere yöneltmesine neden olmaktadır.

-

Risk Unsuru

Gelişmekte olan ülkelerde gerçekleştirilen yatırımlardan kaynaklanan
risk unsurunun gelişmiş ülkelerdeki yatırımlara oranla daha büyük olduğu
ve risklerdeki göreli bu farklılığın, gelişmekte olan ekonomileri gelismiş ekonomilerden ayıran özelliklerden ileri geldiği öne sürülebilir. Üsteİ~k, sanayileşmiş ülkelerin çoğu, tasarrufa ve yatırıma yardımcı olan kurumsal alt
yapı ile iyi oluşturulmuş politik sistemlere sahiptirler. Gelişr'nekte olan ülkeler ise bu açıdan yetersiz kalabilirler. Örneğin özel mülkiyeti korumak
için uygun kurumsal ve yasal düzenlemeler mevcut olmayabilir; politik istikrarsızlık dönemlerine daha sık rastlanabilir ve politik ve ekonomik sistemlerinde dramatik değişmeler olabilir. Bu ülkelerde yatırım riskleri, yerli
girişimcileri bile kamulaştırma ve.döviz denetimlerinin uygulanması gibi engellerle karşı karşıya bırakabilir. Diğer bir deyişle, o ülke vatandaşı herhangi_bir tazminat almadan elindeki varlıkları kaybetme olasılığı ile karşı
karşıyadır. Oysa, yurtdışında tutulan varlıklar üzerindeki risk payı büyük
ölçüde daha düşüktür. Bu nedenle de, yerli girişimciler yabancı varlıkları
tercih edeceklerdir. Bu tür muhakeme, sermaye hareketleri açısından "güvenceli sığınak" arayışına yol açmıştır. Gelişmekte olan ülkelerde getiri oranları daha yüksek olmasına karşın, sanayileşmiş ülkeler ve ö~ellikle ABD
sermayenin, riskli görülen ulusal sınırlardan kaçması için "güvenceli
sığınaklar" olarak kabul edilebilir.

-

Dış Teşvikler

Sermaye kaçışı üzerine yapılan tartışmalarda hemen hemen tüm dikkatler yukarıda da ayrıntılı biçimde belirtildiği gibi, gelişmekte olan ülkelerde fonları yurtiçinde tutmayı sağlayacak teşviklerin olmayışı üzerinde yoğunlaşmakla birlikte, aynı zamanda gelişmekte olan dünyadan sermaye
girişini teşvik eden fon kabut edici sanayileşmiş ülkelerin teşvikleri de dikkate değer bir önemdedir. Orneğin bu ülkelerdeki teşviklerin başlıcaları;
tahvil ve sertifika hamiline piyasa faiz oranları üzerinden hemen hemen
risksiz getiri sağlama tedbiri, mevduat sigortası ve bankacılık sisteminde,
o ülkede ikamet etmeyen kişilerin belirli türdeki talepleri (mevduat sertifikası dahil) üzerinde uygulanacak verginin bulunmayışıdır. Bazı ülkelerde
banka hesaplarındaki gizlilik de, gayri me·şru işlemleri ve vergiden kaçmayı kolaylaştırır. Bu faktörler, sermayenin, gelişmekte olan ülkelerden kaçmasını teşvik etmede önemli rol oynarlar. Büyük finansal merkezler, aynı ·
zamanda yatırımcılara, kendi ülkelerinde bulunan yatırım araçlarına oranla daha fazla tercih yapma olanağı veren bir dizi araç sağlarlar. Öte yan-
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dan sanayileşmiş ülkelerden sermaye kaçışlarının yararı. üzerine bir tartış
ma açılabilir. Çünkü bu kaçıştan sanayileşmiş ülkeler döviz kaybına uğra
madığı gibi, uluslararası alanda yapılan parasal işlemlerin kendi para birimli ve kendi bankacılık sistemi üzerinden gerçekleştirdiği için bir senyoraj kazancı sözkonusudur.

-

Sermaye

Kaçısmm Yarattığı

Sonuçlar

Sarmaye kaçışının, hükümet yetkilileri için ciddi ekenomik sorunlar yaratan hem kısa hem de uzun dönemli etkileri vardır.

-

Kısa

Dönem Etkileri

Sermaye çıkışında meydana gelebilecek bir artış iç faiz oranları, döviz kurları ve ülkenin uluslararası rez~rv pozisyonu üzerinde istikrarsızlık yaratabilir. Yine sermaye çıkışı, mali sistemde likitide yetersizliği yaratır. Bu da,
faiz oranlarının daha fazla artması yönünde baskı oluşturur. Sermaye çıkı
şı aynı zamanda ulusal paranın, dalgalı döviz kuru rejimi altında devalüe
edilmesine yol açar. Öte yandan, eğer hükümet belirli bir döviz kurunda
ısrar ederse, o zaman döviz rezervlerini tüketir. Her iki durumda da, sermaye k~çışı olgusu hükümet için kısa vadede düzenleme sorunları ortaya
çıkarır. Ustelik, bir ülke ödemeler bilançosu kriziyle karşı karşıya kaldığın
da ya da bir .krize doğru gitmesi ve derhal düzeltici adımlar atılmaması durumunda enflasyonun artacağı olasılığını, devalüasyon yapılacağını ve döviz denetimlerinin uygulanacağını daha önceden tahmin eden o ülkenin
bireyleri yurtdışına yaptıkları transferleri muhtemelen arttıracaklardır. Bu
durumda sözkonusu kacısları telafi etmek üzere, hükümet, ülkeye serma- ye girişine ihtiyaç duyacaktır. B'u da, kuşkusuz krizin derinleşmesine yol
açacaktır.

-:- Uzun Dönem Etkileri
sürekli bir olguysa, ki bu durumda ülke sürekli
o zaman bu olgunun ekonomi üzerinde bakaynak
zı etkileri sözkonusu olur. Birincisi, ülke yatırımlarını finanse edecek mevcut kaynaklarda bir azalmanın ortaya çıkmasıdır. Ki bu durum, sermaye
oluşum sürecini azaltır ve ülkenin büyüme oranını olumsuzca etkiler. İkin
cisi, sermaye kaçışı, hükümetin, vergi mükelleflerinin tüm gelirlerini vergilendirme gücünü azaltır. Çünkü hükümetlerin, yurtdışında tutulan varlık
lardan doğan gelirleri olduğu kadar, bu zenginliği de vergilendirmede güçlükleri vardır_. Bu nedenle, sermaye kaçışı, hükümetin gelirlerini ve dış borç
ödeme gücünü zayıflatır. Üçüncüsü hükümetin gelirleri vergilemenin erozyona uğraması nedeniyle düşerken, yurtdışından borçlanma ihtiyacı da artar. Bu nedenle, dış borç yükü ~ğırlaşır.
Eğer

sermaye

kaçışı

kaybına uğramaktadır,
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-

Uygulanacak Politikalar

Hükümetlerin sermaye çıkışını önlemeleri ya da en azından durduriçin mevcut olan politika tercihleri nelerdir ve kaçan sermayenin yeniden dönmesini sağlamak için neler yapılabilir?. Kuşkusuz, istikrarlı bir
mali ve makro ekonomik çevrenin yaratılması, yurtiçindeki belirsizliği azaltma ve sermaye kaçışını durdurmada çok zaman gerektirecektir. Ağır borçlu ülkelerin deneyimlerinin alel acele incelenmesi sonunda çıkarılan sonuç
şudur ki; sermaye kaçışı özellikle enflasyon oranlarının nisbeten çok yüksek, mali açıkların daha büyük ve genellikle ulusal paraların aşırı değerli
olduğu ülkeler için sözkonusu olmuştur. Uygun bir döviz kuru ve faiz oranları ile birleşmiş makro iktisat politikalarının benimsenmesi, kaynakların yurtdışına transferini azaltmak ve bu olgunun sermaye yetersizliği içinde olan
ekonomiler için yarattığı ilgili sorunları azaltmada temel bir rol oynayacaktır.
Bu ekonomilerin aynı zamanda tahvil ve hisse senedi ihraç etmeleri
ve yerel girişimcilere iç finansal varlıklardan oluşan daha geniş çapta yatı
rım fırsatları hazırlamaları yararlı olabilir. Devletin kamulaştırma ya da döviz denetimlerini uygulama konusunda girişimcilere verdiği güvenceler de
diğer olanaklar arasında sayılabilir. Örneğin Dünya Bankası tarafından oluş
turulan çok yönlü Yatırım Garanti Kurumu'nun amacı, tamamıyla bu tür garantileri sağlamak olmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde hükümetler aynı
zamanda vergi tatOleri uygulayabilir ya da aynı amacı gerçekleştirmek üzere
yabancı döviz ağırlıklı varlıklar sağlayabilir. Sermaye kaçışını durdurmak
üzere sık sık gündeme getirilen bir diğer politika da, yabancı merkezlere
yönelen sermaye hareketleri üzerinde denetimlerin uygulanmasıdır. Sermaye kaçışının birçok ülkede sermaye denetimlerinin sıklaştırılmasıyla yavaşladığına iliŞ,kin kanıtlar bulunmakla birlikte, bu kanıtlar yeterince doyurucu değildir. Ustelik, denetimlerin genel olarak ancak kısa dönemde etkili
sonuçlar verdiği ve uzun dönemde de bu denetimleri atlatma yoluna gidildiği gibi, aynı zamanda denetimler uygulanırken, bazı tahribatların ve etkinsizliklerin de ortaya çıktığı iyi bilinmektedir. Genel olarak sermaye denetimleri sermaye çıkışına yöl açan ekonomideki dengesizlikleri düzeltmek
üzere hazırlanmış olan bir staratejinin ik~mesini gerçekleştiremez. Sonuç
olarak, kaçan sermayeyi kabul eden ülkelerin, yabancıların elde ettikleri
faiz gelirleri üzerindeki vergileri, yabancılara ait mevduatlar üzerinde sigortanın gerçekleştirilmesini ve hamiline ait tahvillerin yabancılara satılma
sını esas alan politikaları değiştirmeleri ve dahası yabancıların ellerindeki
varlıkları bu yabancıların hükümetlerine bildirmeleri gerekli olabilir.
Yine de, en iyimser tahminle bile hükümetlerin, yetkililerin denetimlerinin dışında gelişen ktsmi koşullar nedeniyle özel sermaye kaçışını bütünüyle önleyebilmesi olası değildir. Bu aşamada yetkililerin yapabilecekleri
tek şey, sermaye kaçışına ve bu yolla kaçışı minimize ederken, yurtdışın
dan ülkeye sermaye girişini sağlamak olmaktadır. Böylece yurda giren ve
ulusal para ile ekonominin üretken temelini genişletme yolunda bir adım
maları

atılmış olacaktır.
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