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BORÇ SORUNUNUN GEÇMİŞİ

Tüm gelişmekte olan ulkelerin borçlarının topfamı, 1985 yılının sonunda
850-875. milyar dolar dolayında olup, borçlar her yıl O/o 4-5 oranında artmaktaydı. Borç toplamının yaklaşık 500 milyar dolar kadarı son zamanlar~
da borç servisi sorunu içinde olan ülkelere ve geri kalan 250 milyar doları
da, diğer bir değişle borç toplamının üçte biri de üç ülkeye (Arjantin, Brezilya ve Meksika'ya) aitti. 1970'1erin son yıllarında borçlardaki ortalama artış O/o 2-3 dolayındaydı. Borçların yaklaşık O/o 32'si Uluslararası Para Fonu
(IMF) ve Dünya Bankas ı gibi resmi kuruluşlara, O/o 47'si finansa{ kuruluşla
ra ve% 21 'ide özel nitelikli diğer kreditörlereydi. Ödeme güçlüğü içindeki
ülkelerin 500 milyar dolar dolayındaki borçlarının O/o 20 kadarı ve yine Arja~tin, · Brezilya ve Meksika'nın toplam 250 milyar dolar dolayındaki borçlarının da% 23'ü ABD bankalarına ait bulunuyordu. Bu üç ülkenin toplam
borcu son iki yıl içinde her yıl ortalama O/o 6 oranında artış gösterdi.
Uluslararası borç sorununa uzun vadede bir çözüm ancak; borçlu ülkelerin kredi piyasalarına sürekli dönebilmeleri ve faiz ödemeyi kabul ederek
borçlanabilmeleri ve borçlarını, borç veren komisyon ya da hükümetlerin
müdahelesi olmadan ve uluslararası kredi kuruluşlarından koşullu olarak
sağlanan- kredileri kullanmadan geri ödemeleri durumunda sağlanabilir. Bunun gerçekleşmesi için de borçlu ülkelerin, ithal ettikleri mal ve hizmetleri,
mevcut borçlar üzerindeki faizleri ve net sermaye akışını (net yani kredilir
artı net doğrudan yatırım eksi net kapital kaçışı) finanse etmek üzere, yaptıkları ihracattan yeterince dolar kazanmak zorundadırlar. Borçlu ülkelerin
borçlarının, mevcut ihracat kazançlarından daha düşük olması bu ülkelerin kredi piyasalarına yeniden yönelebilmeleri, döviz sağlamanın en yaygın biçiminde kullanılan yolu olmaktadır. Bu keyfi (ihtiyari) bir tutumdur,
ancak bunun dışında standart bir tutum da bu.lunmamaktadır.
Son yıllarda borçların nisbeten yavaş artması ve ihracatın da hızlı büyümesi, özellikle Brezilya ve Meksika gibi iki büyük borçlu ülke için söz konusu olan borç sorununun şiddetini azaltmıştır. Bu gelişmenin büyük bir
bölümü ABD önderliğinde dünya-ekonomisinin büyümesinden, faiz hadlerinin düşmesinden ve Brezilya ve Meksika'nın ithalatlarını çarpıcı bir biçimde
sınırlamalarından kaynaklanmıştır. Nitekim Brezilya'nın ihra·catı 1980-84 yıl. ları arasında dolar cinsinden% 50 artarken, ithalatı% 25 azalmıştır. Meksika'nın ihracatı ise aynı dönemde% 45 artarken, ithalatı en yüksek düzeye ulaştığı 1980 yılına göre % 55 gerilemiştir. Bu durum, gelişmekte olan
ülkelerde yaygın bir biçimde görülen alışılmışlığın ve yine 1974 yılından önce
yüksek büyüme yılları boyunca Brezilya ve Meksika'da gözlenen tersi ol(*)Allan H. Meltzer, "lnternational Debt Problems", Contemporary Policy lssues, Vol.
V, Number 1, (January 1987), s. 100-105.
(* *) Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü .
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maktadır. Brezilya ve Meksika'nın ithalatında meydana gelen bu son olağanüstü azalmalar bu ülkeleri (özellikle Brezilya'yı), ithal sınırlamalarını azal-

tabilecekleri bir konuma getirmiştir. İthalat, ihracat kadar daha fazla büyümediği sürece, net ihracat yavaş artış gösteren borçları ödemek için gerekli olan gelirleri sağlayabilir. Borçların ihracata oranının çok yüksek olduğu Arjantin' de ihracat artışı yavaşlamakta ve net ihracatı arttırmak için
daha az çaba harcanmaktadır.Kuşkusuz; tüketim ve ithalatın azaltılması
gerekmektedir.
11-BAZI NİCEL TAHMİNLER

Brezilya ve Meksika'nın borç faizlerinin toplamı 1985 yılının sonunda 22
milyar dolar dolayındaydı ve IMF'nin Seul'deki toplantısında ABD Hazine
Genel Sekreteri Baker tarafından sunulan öneride borçlu. ülkenin borç faizlerinin toplamı 45 milyar dolar olarak belirlendi. Söz konusu bu toplam,
borçların artmasını enge!leyen net ihracattaki (ihracat eksi ithalat) fazlalık
ların miktarına yaklaşmaktadır. Borç artışının sıfır olması durumu; gerçeklerden çok uzak bir durum olarak değerlendirilmektedir. Bununla birlikte
simdi, borclar daha hızlı artmakta ve borclu ülkelerin bu borclarını kredi
piyasalarından yardım almadan ödeyebilec'ek bir konuma gelebilmeleri için
net ihracat artışının gelecek yıllarda daha da hızlanması gerekmektedir.
Eğer faiz hadlerinin % 10-12 düzeyinde kalması durumunda, Brezilya
ve Meksika için net ihracatın 7 milyar dolardan 9 milyar dolara çıkması, ·
Borçların her yıl % 3 oranında artmasına yeterli olmaktadır. Net ihracat fazlası son yıllarda elde edilen düzeyde gerçekleşmeye devam etme.sine kar- .
şılık, borç artışı oranı son yıllarda meydana g~len ortalama artış oranının
altındadır. Faiz hadlerinin% 10-12 ve borç artışının da% 3 olarak artmasının dikkate alındığı gelecek beş yıllık süreç içerisinde borç/ihracat oranı
nın % 2'ye,getirilebilmesi için, Brezilya'nın ihracatının her yıl ortalama %
11 oranında artış göstermesi gerekmektedir. Tablo 1 Brezilya, Meksika,
Arjantin ve onbeş borçlu ülke için yapılan tahminleri göstermektedir.
Brezilya için gerekli olan ihracat artış oranı, 1'974 petrol şokunun öncesi
ve sonrası dahil son yirmi yıl içinde gerçekleşen ortalama ihracat artış oranından daha düşüktür. Buna karşılık, eğer borçlar .% 6 oranında artacak
olursa, o zaman ihracatın son on yılın ortalamasından daha hızlı artarak
% 14 oranında büyümesi gerekecektir. Meksika için ise bu güvenlik sınırı
Brezilya'ya oranla daha düŞüktür ve bu sınır eğer patrol fiyatlarının son zamanlardaki düzeyde kalmaya devam etmesi durumunda daha da küçültülebilir. Petrol fiyatlarında maydana gelen son düşme olayı, Meksika'nın,
dünya petrol fyatlarında büyük bir artış olmaması durumunda, 1990 yılına
kadar kredi piyasalarına yeniden yönelmesini fiilen engelleyecektir.
Daha büyük bir engel, ulusal seçimlerin yapılacağı 1988 yılında ortaya
çıkabilir. Buna karşılık, Arjantin için öngörülen ihracattaki artış oranı ise,
ülkenin bugüne değin gerçekleştirdiği artışların en yüksek olarak kendini
göstermektedir. BtJ da, Arjantin'in bugüne kadar uyguladığı politikalarda
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bir değişikliğin olmaması durumunda borç/ihracat oranının 1990 yılına ya
da bu y_üzyıl_ın sonuna kadar %2 olarak belirlenmesi anlamına gelecektir. Onbeş ağır borçlu ülkenin ihracatının ise, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Teş
kilatı (OECD) tarafından beş yıllık periyod için tahmin edilen ortalama ihracat artış oranını üç kat aşması gerekmektedir. Bazı ülkeler için gerekli olan
ihracat artış oranı, inanılmayacak ölçüde yüksektir. Bu duruma örnek olarak Peru ve Bolivya gösterilebilir.
Petrol fiyatlarındaki 4 dolarlık bir düşme, ki böyle bir durum 1986 yılı için
tahmin edilmektedir. Meksika'nın ihracatının, 1984 yılında ulaşılan düzeyin% 8 kadar altına düşmesine neden olacaktır. Petrol fiyatlarında 14 dolar dolayında ya da daha fazla bir düşme ya masrafları daha fazla kısmaya
tüketim ve ithalatı azaltmaya-ya da mevcut borçları ödemek için daha fazla krediye ihtiyaç gösterir. Meksika'nın borçlarındaki artışı, bu borçların geri
ödenebilmesi için gelecekte net ihracatta meydana gelecek daha fazla bir
artışın izlemesi gerekmektedir. Meksika ihracat gelirlerinin% 60-70'ini petrolden sağlaması nedeniyle, politikalarında büyük bir değişikliğe gitmeden
ve bir devalüasyon gerçekleştirmeden petrol ihracatını, petrol dışı ürünler
ihraç ederek ikame etmesi -doları dolarla- muhtemel gözükmemektedir. Bir petrol ithalatçısı ülke olarak Brezilya, petrol fiyatlarında meydana
gelen düşmeden kuşkusuz yararlanmaktadır. Kaldı ki Brezilya, 1970'1i yıl
larda açtığı kuyulardan elde ettiği petrol ·ve doğal gaza oranla şimdi daha
fazlasını üretmektedir.
Bu hesaplamalar göstermektedir ki, Brezilya gibi bazı borçlu ülkeler eğer
yukarıda tartışılan ihracat artış oranlarını gerçekleştirebilirlerse, 1990'1ı yıl
ların başlarında kredi piyasalarına taze kredi sağlamak üzere yeniden dönebilirler. Bazı ülkeler için ise, tüketim ya da ithalatta daha fazla azaltmaya gidilmesi gerekmeyebilir.
111- BORÇ SORUNUNUN ABD'NİN TİCARET BİLANÇOSU ÜZERİNDEKİ
ETKİLERİ

Borç sorunu içinde olan az gelişmiş ülkelerin verdikleri ihracat fazlalık
ları, özellikle ABD dahil gelişmiş ülkeler tarafından ithalatta sağalanan net
artışı ifade eder. Bu görüş özellikle ABD için sözkonusudur. Çünkü Japonya ve Batı Almanya gibi ülkeler genel olarak, ithal ettiklerine oranla daha
fazla ihracat yapmaktadırlar. Bir genel sonuca varmak gerekirse, onbeş
ağır borçlu ülkenin borçlarının tablo 1'de görüldüğü gibi, 1985-90 yılları arasında her yıl O/o 3 oranında artacağı ve faiz oranların da ortalama olarak

% 10-12 oranında kalacağı varsayılabilir. Faiz ödemeleri net bir transfer
demektir. Borçlu ülkelerden her yıl 40 milyar d_olar dolayında - net ihracat
fazlası -net bir transfer sözkonusu olmaktadır. işte bu durum, ABD'nin daha bir süre ticaret ve işlemler açıklarına katlanmak zorunda kalacağını ye
uluslararası borçların belirli bir süre daha artaçağını göstermektedir . .
Latin Amemrika'nın borçlu ülkelerinden yapılan ithalatta meydana gelecek oransal artış çelik, çelik ürünleri, ayakkabı ve belki de araba gibi ürün-
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ler dahil sanayi ürünlerinden kaynaklanacaktır. Kor~macı baskılar aynı güçte
uygulanmaya devam edecektir. Kuşkusuz, korumacılık, borçlu ülkeleri borçlarını ödemelerini daha da güçleştirmekte, hatta imkansızlaştırmaktadır.
TABLO 1
BORÇ/İHRACAT ORANININ 1990 YILINA KADAR 2 OLMASI İÇİN
GERÇEKLEŞMESİ GEREKEN İHRACAT ARTIŞ ORANI
(borçlarm her yıl % 3 oranmda arttığı varsayılmakta)
Brezilya

Meksika

Arjantin

Onbeş ~ğır

Borçlu Ulke
yılı
miktarı

-1985

toplam dış borç
(milyar dolar)

1985 yılı tahmini n~t
borç/ihracat oranı
1990

yılı

tahmini borç
(milyar dolar)

Gerekli olan

yıllık

103

98

51

437

3.0

2.7

2.6

4.00

120

115

60

508

% 11

%9

%8

% 17

toplamı

ihracat

artiş oranı

Not: borçlarda her % 1'lik bir artış, gerekli olan yıllık ihracat artış oranına
% 1 olarak eklenmektedir.
(a) .Borç 1990 = (1.03) 5 Borç 1985 .olarak hesaplanmıştır.
(b) ihracat 1990 = 112 Borç 1995 = ihracat 1985 (1 +ihracat artış oranı)
olarak hesaplanmıştır.
r

iV- ÖNERİLEN ÇÖZÜMLER
Uluslararası borç sorununu azaltmak amacıyla birçok öneri ortaya atıl
maktadır. Burada, borç miktarında ve faiz oranlarında tek taraflı bir azalt-

mayı

esas alan birçok öneriyi atlayarak,

yalnızca

dört tip öneriyi dikkate

alıyoruz.

Peru tarafından tek taraflı olarak kabul edilen ve daha sonra da Nijerya
tarafından benimsenen birinci öneri, borçlanmaya zorlayıcı bir sistem olan
borçların yeniden takvime bağlanmasını ikame etmektedir. Bu öneriye göre, borçlu ülke borçlarını, ihracat Kazançlarının belli bir oranı kadar ödemeyi teklif e~mektedir. Nitekim Peru borçlarını ihracat kazançlarının % 1O
kadarıyla ödemeyi önermiştir. Eğer ödenmiş olan faiz borcu, mevcut faiz
borcundan daha az ise, o zaman geri kalan faiz borcu, borç toplamına eklenmektedir. 1985 yılında Peru'nun ödediği borç miktarı, vadesi gelen borç
miktarının yalnızca% 25'i kadardır. Böyle bir düzenleme durumunda borç
ve faiz ödemeleri artar, ancak borçlu ülke için yeniden borçlanmaya zorlanmış olduğu miktarı elde etmek ya da faizleri ödemek üzere bir teşvik
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sözkonusu olmaktadır. Borçlu ülkenin politikasında bir değişme olana ya
da borçlu ülkenin borçlarını ödemekten kaçınana kadar, borçlar, belki de
sınırsız ölçüde artmaktadır. Mevcut yasaya ve bankacılıkla ilgili yeni' düzenlemeye bağlı olarak ABD bankaları, alacaklarının kısmen geri dönmemesinin bir sonucu olarak faizlerin ödenmemesini kabullenmek zorunda
kalacaklardır.

İkinci öneri, dünya temel madde fiyatlarının artması ve doların değer kaybetmesi için ABD'de çok daha yüksek bir enflasyonun varlığından yanadır. Borçlu ülkeler temel madde fiyatlarının artmasından kısa vadede kazanç sağlamaktadırlar. Ancak faiz oranları artmakta, ki bu da borçlu ülkelerin kazançlarının azalmasına yol açmaktadır. Geçmrşte,ABD dahil kredi
sağlayan ülkeler yuksek enflasyonu devam ettirme konusunda istekstzdiler. Enflasyondan kurtulma-yavaş büyüme ya da resesyon-ve piyasada yüksek faiz oranlarına son verme muhtemelen izlenecek politika olacaktır. Enflasyon politikası muhtemelen verimli bir politika olmamasına karşın, son
zamanlarda para arzında görülen artış ve doların değerinin düşmesi yönünde gösterilen çabalar, ABD'nin ya böyme bir politikayı tercih ettiğini
ya da böyle bir politika uygulamaya yöneldiğini göstermektedir.
Üçüncü öneri, ·borçlu ülkelerin ve kreditörlerin, borçlu ülkelerde kamu
mülkiyetine ait kuruluşlar dahil mevcut kuruluşların özsermayesinin ~elirli
bir bölümünü borçlarla mübadele etmeleri esasına dayanmaktadır. Orne. ğin, yakın zamanlarda Şili, kamu kuruluşlarının öz sermayesine alacaklı
ülkelerin katılmalarını sağlayarak borçlarının bir bölümünü mübadele etme yoluna gitmiştir. Eğer sözkonusu değişimler, borÇların, piyasa fiyatları
üzerinden değiştirilmesinden sonraki değeri üzerinden yapılacak olursa,
bu durumda borçlu ülkeler ağır borç yükünden olsun ku'rtulmµş olacaklardır. Borçların özsermaye ile mübadelesi, kamu mülkiyetindeki bankaların
ve diğer kuruluşların özelleştirilmesine yönelik bir adım olacaktır. Böylesi
değismeler aynı zamanda Hazine Genel Sekreteri Baker'in önerisini ve
Üçüncü Dünya ülkelerinin menkul değerlerine iki taraflı fonların yatırılma
sını esas alan Uluslararası Finans Kuruluşu'nun planlarını da tamamlayacaktır. Tüm gelişmekte olan ülkelerde gerçekleştirilen doğrudan yatırımlar
1980-83 yılları arasında her yıl ortalama 1.2 milyar dolar düzeyindeydi. Bu
neden1e yukarıda belirtilen değişimler eğer birkaç yıl devam ettiyse, budurum borç yükünü azaltabHir ve özelleştirmenin yaygınlaşmasına yardımcı
·olabilir. Ancak özelleştirmenin yaratabileceği olası bir müsadereye karşı
tedbir alınmalıdır. Kuşkusuz bu, özel görüşmelerde karara bağlanacak bir
konudur.
Dördüncü öneri; son yıllarda ABD tarafından Seul'de ortaya atılan koşullu kredilerin devam etmesini esas alan öneridir. Ancak bu öneriye göre
sağlanacak yeni kredilerin koşullarının değişmesi esastır. Sözkonusu öneri,
gelecek ü~ yıl içinde 29 milyar dolar dolayında yeni kredinin sağlanmasını
ilke olarak benimsemektedir. Onbeş ülke için ortalama artış oranı yıllık olarak % 2 1/4 kadardır ve bu miktar son iki yıllık süreç içinde gerçekleşen
artış oranından daha azdır. Tablo 1 'ae yapılan hesaplamalar için fazla yük-
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sek olmayan bir artış oranı kullanılmakta ve borçların ödenmesi ve borç/ihracat oranının azalması için gelecekte, ihracatın artması gerekmektedir.
Hazine Genel Sekreteri Baker'in önerisi vergi reformu, işgücü piyasası
ve özel mülkiyet yoluyla etktnligi arttırmaya çaba göstermektir. Baker'in
önerdiği proğram eğer bir on yıl ya da daha uzun bir süre için devam edecek olursa, muhtemelen .daha istikrarlı bir büyüme ve rekabetten doğan
yararlar sağlayacaktır. Önerilen birçok değişiklik, giderek yaygınlaştırılması
istenen özelleştirmeyi, borçların özsermay-e değişimi yoluyla tamamlayacaktır. Bununla birlikte sözkonusu öneri, net ihracattaki genişlemenin bir
ikamesi olarak dikkate alınmalıdır. Baker'in önerisi ABD hükümetini daha
sınırlı bir konuma getirmekte ve ABD'yi Dünya Bankası ve Uluslararası Kalkınma Bankası'na yaptığı katkıları arttırmaya zorlamaktadır. Ancak sözkonusu öneri, ABD'yi koşullanmaya zorlayıcı herhangi bir etken araçtan yoksun olduğu gibi, borçlu ülkelere daha geniş reformlar yapmalarını teşvik
etmek üzere yeterince yeni kredilerde sağlayamayacaktır. Mevcut maliyetler
ve gelecekte fiili daha büyük maliyetler ABD' deki vergi mükelleflerini de- .
ğiştirecektir. Sözkonusu önerinin, sermaye kaçışını tersine çevirmesi de
olası değildir. Borçlu ülkelerin birçoğunun tarihleri, bu ülkelerin yaşadıkla
rı reform deneyimlerinin çok kısa sürmüş olduğuna işaret etmektedir.
-

BANKACILIK KONULARI

en önemli konu risktir~ Bunlardan, birincisi varlıkların değer kaybına uğraması tehlikesl ve alacakların geri dönmeme ihtimalidir. Ki
bu tehlike ve ihtimal hala yüksektir. 1982 yılından bu yana bu riski azaltma
yönünde yoğun çabalar gösterilmektedir. Ancak bankacılık sisteminin tüm
alacaklarının geri öden~bilmesini s~ğlamak için ço~ fazia çaba harcamak
gerekmektedir. Risklerin ikincisi, bankaların kazançlarının ve açıklanan karlarının, bankalardan aldıkları krediler karşıliğında prensip olarak faiz ödemesi yapmak sorunda olan borçlu .ülkelere verilen kredilerin büyük ölçüde
devam etmesine bağlı olmasıdır. 1984 yılında yüz büyük bankanın açıkla
nan karları 7.8 milyar dolar dolayında gerçekleşmiştir. Bu bankalar geliş
mekte olan ülkelere açtıkları krediler karşılığında 1O milyar dolar dolayın
da faiz geliri elde etmiş~erdir. On büyük bankanın, "gönülsüz" olarak verdikleri krediler üzerindeki karlara olan bağımlılıkları ise kuşkusuz daha· yüksektir.
Bankacılık sektörünün bu riskini azıtmak için, bankaların kayıp alacakları karşılığında daha büyük rezervler ayırmaya teşvik edilmeleri gerekmektedir. Ancak, ABD bankalarıyla ilgili düzenleyici mekanizmalar ve Dahili Gelir
Servisi'yle ilgili politikalar, bankaları rezervlerinin arttırmaya özendirmemektedir. Avrupa bankalarının ve bankacılıkla ilgili düzenleyici mekanizmaların ise ters bir yaklaşımı benimsemeleri nedeniyle, bu bankaların güvenilirliği ve sağlamlığı daha hızlı gelişmiştir.
Son zamanlarda meydana gelen önemli bir gelişme, de, 1983 yılında çı
karılan bankacılık yasasından kaynaklanmıştır. 1984 yılının başından itibaBankacılıkta
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1
1

ren bankacılıkla ilgili düzenleyici mekanizmalar, uluslar.arası kredileri, "standart altı" ya da "azaltılmış krediler" olarak sınıflandırmaya. başlamışlardır.
_Peru ve ~iberya şimdi, azaltılmış kredi olarak sınıflandırılan ülkelere örnek
olarak gösterilmektedir. Bankalarla ilgili düzenleyici· mekanizmalar şu sı
ralarda bankaları muhtemelen geri dönmeyen alacaklarına karşılık olarak
·
. rezerv ayırmak zorunda bırakmaktadır.
Eğer bu rezerv ayırma konusu bankaların alacaklarında bir azalmaya
yol çıçmadan yapılabiliyorsa, bankacılakla ilgili düzenleyici mekanizmalar,
bankaları, borçlu ülkelerden olan alacaklarını uluslararası kredi piyasalarında satmaya teşvik etmelidir. Ki böyle bir durumda, bankaların varlıkları
nın kayba uğraması asgariye indirilebilir.
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