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1 - DIŞ YARDIM SÜRECİNİ~ GELİŞİMİ
A - MARSHALL YARDIMl'NIN DOGUŞU
Dış yardım biçimindeki uluslararası kaynak transferi, genel olarak İkinci

Dünya Savaşı'ndan sonra gündeme gelmiştir. Kuşkusuz bu sürecin başlaması,
dönemin en güçlü ekonomisi ABD aracılığıyla gerçekleşmiştir. Nitekim ·
ABD'nin uzun dönemli çıkarları bakımından en uyg~n politikanın, Alınan Nazizmini ezmek için savaşan ülkelere yapılan yardımın arttırılması olduğuna karar veren ABD Kongresi, 1941 yılında "Ödünç Verme ve Kiralama Yasası"
nı kabul etmiştir. Bu yasa gereğince, ABD, karşılığı peşin para olarak derhal
ödeme zorunluluğu olmadan önem.li miktarlarda savaş malzemesi ve diğer
müttefiki kabul ettiği ülkçlere gönderebilmiştir. ABD'nin yaptığı sayardımının toplamı 1945 yılında 48 milyar dolara ulaşmıştır 1 .

malları
vaş

müttefik cephede sağlanan birlik ve dayanışma, savaş
b.ırakmıştır. Savaştan en az ABD kadar güçlü çıkan
ayrılığa
yerini
'sonrasında
Sovyetler Bi~liği ile Batılı ülkeler arasında ilişkiler beklendiği gibi gelişmemiş,
tersine bozulma sürecine girmiştir. Özellikle, ideolojik temelde ortaya çıkan
ayrılık soğuk savaş dönemiı)i başlatmış ve bu pluş Batılı ülkeleri zaten müttefik saydıkları ABD'ye yaklaştırmıştır. Bunun yanında savaştan harap ve yıkık
Savaş yıllarında

Avrupa' sının ekonomik yönelen kalkınmasını bir yandan enflasyon,
diğer yandan da dolar kıtlığı nedeniyle keneli kaynaklarına dayanarak gerçekleştirilmesinin olanaksızlığı da ABD' ye olan yakınlaşmayı adeta bağımlılık düçıkan Kıta

zeyine

çıkarmıştır.

1 R.D .McKinlay ve A. Mughan, (1984), s. 31.
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Bu arada 1947 yılında Orta ve Doğu Avrup a' da nüfuz unu
büyük ölçüde
artıran Sovyetler Birliği'nin, Türkiye ve Yunan istan
üzerin de baskı oluşturma

girişimleri de, ABD' nin· dış politikasında öneml
i bir değişiklik yapmıştır.
ABD Kongresi, bu ülkeler üzerindeki Sovyet baskısını
engell emek amacıyla
sü?: konusu ülkelere askeri ve ekonomik yardım yapma
yı kararlaştırmıştır.
Trum an Doktr ini çerçevesinde Türkiye ve _Yunan istan'a
askeri ve ekono mik
amaçlı olarak 400 milyon dolar dolayında yardım yapılm
ıştır 2 .

ABD tarafından dış yardımların sist,emli bir biçi.mde·
yapılması ve bir
progra ma bağlanması 1948 yılında yürürlüğe sokula
n "Avrupa Kalkınm a
Programı Yardımı" ile başlamıştır. Dışişleri Bakan
ı George G.Ma rshall 'a atfen Marsh all yardımı adıyla anılan bu progra mla, temel
de, savaştan çökün tü
içinde çıkmış olan Batı Avrupa'nın ekonomik yönden güçlen
dirilmesi ve yayıl
ma politikası izleyen Sovyet emperyalizminin bu, ülkeler
için söz konus u olabilecek olası tehlikesinin önlenmesi amaçlanmıştır3.
Ancak, amacın temelde önemsiz olmam akla birlikte
tali kaldığı, oysa
gerçek amacın yeni bir uluslararası düzenin yaratılması
olduğ u savunulmuş
tur. Üstelik, bu düşünce daha savaş yıllarında oluşmuş
ve ABD' nin ekono mik politikasının temeli olmuştur. İşte Marsh all Planı,
bir yanda n bu amaç
doğrultusunda; diğer yandan da ülkede savaş sonras
ında karşılaşılabilecek olası bir ekonomik durgunluk tehlikesine karşı duyulan
endişeyle yaşama geçirilmiştir. Diğer bir deyişle, bu planın hazırlanması
nın temel harek et noktasını,
ülkede beklenen bir depresyon tehlikesinin önlen mesi
düşüncesi oluşturmuş
tur. Nitekim Dışişleri Bakanı Marsh all 1948 yılında
pl~nı tanıtırken yaptığı
konuşmada, "uygu lanan planın temelinde yatan
düşüncenin, ülkede depre syonun önlenmesi ofduğu"nu ısrarla bclirtmiştir5 . .
Planın uygulanmasıyla birlikte yardım gören ülkelerin
ABD ekonomisine yönelik taleplerinin artacağına ve bunun sonuc unda
da ekono mik aktivitenirı hız kazanacağına işaret edilmiştir. Ancak yeter ki,
yapılan yardımlar kesilmeksizin artan hızla devam etmiş olsun, Marsh all Yardı
m Programı 1948 yı
lından 1952 yılına kadar uygulamada kalmıştır. ·Bu
süreç içinde, içlerinde
2 Zafer Başak, (1977), s. 37.
3 Robert E.
Wood, (1986), s. 30.
4 A.g.e.,
s.31.
5 A.g.e., (1986),
s.34.
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Türkiye'ninde bulunduğu onaltı Avrupa ülkesine sağlanan yardımların toplamı 13 milyar doları aşmıştır 6 • Bu yardım toplamının yüzde 90' dan fazlası bağış biçiminde yapılmıştır. Planın uygulamada kaldığı süreç içinde beklenen
tüm hedeflerinin gerçekleştiği ve amacına ulaştığı belirtilmiştir. Nitekim
Marshall Planı, dış yardrm tarihinin en başarılı programı olarak kabul edilmektedir7.
B-

DIŞ YARDIMLARI~

YAPISI VE BOYUTLARI

Marshall Planı daha henüz uygulamada iken Truman yönetimi 1949 yı
lında "Dört Nokta" ilkesi üzerine kurulmuş olan ye11i bir teknik yardım programı hazırlayarak yürürlüğe koymuştur. Programın temel amacını, gelişme sü-

recinde bulunan ülkelerin kalkınmasına yardımcı olmak oluşturmuştur. 1950
"Ulusal Kalkınma Yasası" altında uygulamaya giren teknik yardım
programının özelliği, kalkınma yardımını ilk kez bir politika düzeyine çıkar
yılında

mış olmasıdır8.

ABD yönetimi, kalkınma yardımlarının ülkenin ulusal ekonomik çıkarla
rına olduğu kadar, bu ülke tarafından sürdürülen güvenlik ve savunma hedef-

lerine ele hizmet edeceği görüşünü savunmuştur. Kuşkusuz bu görüş, yapılan
yardımların hızlandırılmasına neden olmuştur. Söz konusu görüş doğrultusun

da hazırlanan program çerçevesinde, yapılan teknik yardımlar 1948 yılında
26.9 milyar dolardan 1953 yılında 156 milyar dolar düzeyine ulaşmıştır9.
1950'li yıllar, gelişmiş ülkelerin iki taraflı (multiletaral) yardım programgenel olarak ağıi-lığının duyulduğu ve giderek çeşitlendiği bir süreçtir.

larının

Bu süreç içinde gelişmekte olan ülkelere yapılan dış yardımın iki temel özelli-

ği söz konusudur. B~nlarclan birincisi, özel kaynaklı finansman türünün yavaş
yavaş ortaya çıkmasıdır. İkincisi ise, resmi nitelikli finansmanın genel olarak
sanayileşmiş

1

ülkeler tarafından sağlanmış olmasıdır. Nitekim onaltı gelişmiş
ülkenin, gelişmekte olan ülkelerin ekonomik kalkınmalarına yardımci olmak

amacı ile oluşturdukları Kalkınma Yardım Komitesi'nin (DAC) söz konusu
ülkelere olan kaynak akışı, .1956-60 yılları arasında toplam resmi finansmanın

6 Robert E.Wood, (1986), s.29.
7 Robert A.Packenham, (1973), s. 34; Tyler Cowen, (1985). s. 73.
8 Zafer Başak, (1977), s. 38.
9 Robert E.Wood, (1986), s.47.
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yüzde 87.9'unu oluşturmuştur. Bu finansman içinde en büyük pay ABD'ye ait
olmakla birlikte, zaman içinde azalmıştır. Nitekim ABD'nin payı 1956 yılında
yüzde 67.6'dan 1960 yılında yüzde 60.5'e düşmüştürı 0 •
ABD 1953 yılından 1961 yılına kadar yılda ortalama olarak 2.8 milyar
dolara yakın bir yardım sağlamıştır. Bu ülkenin 1964 yılında yaptığı yardımla
rın toplamı yaklaşık 3.6 milyar dolar ile en yüksek düzeye çıkmıştır. 1965 yı
lında ise 3.4 milyar dolar ile ÖECD'nin toplam kalkınma yardımının yüzde
58'ini karşılamıştır. Bu yardımlar büyük olmakla birlikte, ABD'nin GSMH'nın sadece binde 49'unu oluşturmuştur. 1960' lı yılların başından · itibaren
ABD'nin yaptığı yardım giderek az;lmıştır. Bu azalma üzerinde özellikle ödemeler dengesinin bozulması ve Vietnam Savaşı nedeniyle yapılan harcamalarda meydana gelen artış büyük rol oynamıştırll.
il - DIŞ KAYNAK AKIŞINDA DEGİŞİM
A - BORÇlANMA EGİLİMİNİN YAYGINlAŞMASI

İkinci Dünya Savaşı'ndarı sonra, önce Avrupa'nın imarı ile başlayan ve
daha sonra gelişmekte olan ülkelerin kalkınmasına yardımcı olmak üzere bu
ülkelere yapılmış olan dıŞ yardımlar, özellikle 1960'lı yılların ortalarından itibaren yapısal bir değişiklik göstermeye başlamıştır. Bilindiği gibi başta ABD
olmak üzere OECD ülkeleri'nce yapılan resmi yardımların bileşimini genel
olarak bağışlar, uygun' koşu'ııu krediler ve çok taraflı uluslararası kurumların
sermayeleı;jne yapılan katılma payları oluşturmaktadır. Yardım sürecinin ilk
yıllarında yapılan yardımların hemen hemen tamamına yakın bölümü hiç kuş
kusuz bağış ı:ıiteliğindeki yardımlar şeklinde olmuştur. Ancak 1960'lı yıllarla
birlikte yardımların kompozisyonu, bağış yardımlarından ödünç şeklindeki ferdilere doğru yavaş yavaş değişmeye başlamış ve 1970'1i yıllara gelindiğinde bu
değişim büyük bir hız kazanmıştır. Nitekim Tablo l'de görüldüğü gibi, kamu ·
kesimi tarafından sağlanan dıŞ yardımlar içinde bağışların ve benzeri yardım~
ların payı 1960 yılında yaklaşık yüzde 80 iken bu oran sürekli azalma göstererek ~zde 48'e düşmüştür. Buna karşılık, borç işlemlerinin payı giderek
önem kazanmıştır. Nitekim 1960 yılınd:ı yüzde 9'dan 1970 yılında yüzde 35'e
çıkmıştır .
. ıo Robert E.Wood, (1986), s. 70.
11 · Paul Hallwood, (1972), s.60.
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Dış Yardımların yapısında meydana gele~ bu değişim; özellikle ABD' çok daha çarpıcı bir sonuç yaratmıştır. Nitekim
ABD'nin 1953-57 yılları arasında sağlamış olduğu yardımlar içinde· borç olarak verilen kredilerin payı yüzde 9 iken, bu oran 1962-68 yılları arasında yüzde 53'e çıkmıştır 12 .Bu oluş, temelde ABD'nin yardım politikasında meydana
gelen değişikliğin bir sonucudur. Özellikle ABD'nin dış ticaret fazlalıklarının
giderek hızla büyüyen bir açığa dönüşmesi, Kongre'nin bağış biçimindeki yarnın yaptığı yardımlarda

dımlara karşı çıkarak bu tür yardımların azaltılması amacıyla baskı yapması
ve Sovyetler Birliği'nin daha önce başlattığı ödünç biçimindeki yardımlar~lan
başarılı sonuç alması ABD'nin dış yardım stratejisinde değişiklik yapmasına

neden

olmuştur.

Gerçekten ele 1950'li yılların sonuna gelindiğinde dış yardımlar, ABD
bütçesi üzerinde büyük bir. yük oluşturmuştur. 1960 yılında ABD tarafından
yapılan yardımların sadece yüzde 41'inin bu ülkenin ihraÇ mallarına harcanması, ihracat gelirlerinin azalmasına yol açmıştır. ABD'nin 1960 y'ılından itibaren bağlı yardımlar şeklinde yardım yapmaya başlaması, diğer bir d eyişle
dış yardımları ithalatın finansmanına harcanması koşuluyla yapması bütünüyle söz konusu olumsuzluktan kaynaklanmıştır 13 .
Özellikle özel ticaret bankaların kredi olanaklarının genişlemesiyle birlikte, dış yardımların önemi ve etkinliği iyiden iyiye azalmıştır. 1950'li yıllc
dan itibaren uluslararası bankacılık kesiminde meydana gelen gelişmeler sonucunda ticari bankaların portföylerinin genişlemesi kredi olanaklarını artır
mıştır. Bunun sonucunda, kaynak ihtiyacı olan Üçüncü Dünya ülkelerine büyük çapta kredi akışı başlamıştır. Nitekim, sadece 1970-72 yılları arasında bu
ülkelere açılan banka krı;:disi yüzde 37.7 oranında artış göstermiştir 14 • Buna
göre, banka kredisinin 1973-74 ilk petrol krizinden önce önem kazandığı ve
uluslararası ticari bankaların hakim kreditör rolü oynamaya hazır oldukları sonucu çıkarılabilir. Diğer bir deyişle, ticari bankalarm bu yıllarda kredi taleplerini karşılayabilecek kadar yeterli büyüklükte likidite fazlalıklarına sahip olduklarını ve adeta kredi talebi bekler durumda bulunduklarını söyleyebilmek
mümkündür. Bu nedenle, bir uluslararası banka yetkilisinin de belirttiği

, 12 Robert S.Walters, (1970), s. 150.
13 Cheryl Payer, (1981), s. 39.
14 OECD, (1984), s. 16.
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Tablo (1)
OECD Ülkelerinden Gelişmekte Olan Ülkelere Kamu Kesimi Kaynaklı Dış
Yardımların Tür İtibariyle Dağılımı (1960-70)
(milyon dolar)

Bağ ı ş

ve

bağış

be nzeri

ya rd ı mlar

E hven

196.t

1966

1967.

1968

1969

1970

3.692 3.991 4.020 3.940 3.806 3. 714

3.701

3.578

3.3"4

3.250

3.298

1961

1962

ko ş u ll u

krediler
Çok

1963

1965

1960

ı. 746

1.854

1.966

2.238

2.289

2.312

2.386

405

348

33.t

736

683

J.047

1.124

5. 197 5.442 5.770 5.957 5.916

6.001

6.552

6.316

6.6 10

6.808

439

685

911 1.463

534

521

511

tara n ı

kurum lara sağl a ıı a ıı

fon lar

4.665

TOPLAM

367

(yüzde o la rak)
Bağış

ve

bağış

be nzeri

ya rdım l ar

E hve n

79.1

76 .8

73.0

68.3

63.9

62.8

6l.8

55. 0

53.0

49.2 . 48.4

9.4

13.2

18.0

25.3

29.3

31.3

32.7

34. 0

36.2

35 .0

35. l

11.5

10.0

9. 0

6.4

6.8

5.9

5.5

11.0

10.8

15.8

16.5

lOO.o 100.0 100.0 100.Q 100.0 100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

koş ullu

krediler
Ço k tara n ı
kurum lara

sağ-

lanan fo nlar

TOPLAM

•

Gerçekleşen Ödem~ler
Kaynak: OECD, 1971, s.34.

gibi, bankaların plasman yaratma yönündeki arzuları, 1973-74 yılları arasında
yaşanan ilk petrol krizine adeta cevap olmuşturıs_
Hiç kuşkusuz faiz hadlerinin düşük olması borçlanma eğilimi üzerinde
teşvik edici bir rol oynamıştır. Zira dünya ölçeğinde yaşanan enflasyon ve

15 John H.Mak.in, (1984), s. 111.
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ABD dolarının değer kaybı, 1973-78 yılları arasında reel faiz hadlerinin maliyetini negatif yapmıştır. Özellikle Euro-curren cy piyasasından açılan krediler
üzerine uygulanan faiz hadlerinin düzeyi, Dünya Bankası kaynaklı · kredilere

yürütülen faiz hadlerinden bile düşük olmuştur. Dünya Bankası'ndan sağla
nan krediler uzun vadeli ve sabit faizli olmasına karşın, Euro-curren cy piyasasından finansman olanağınin devamlılığı ve maliyetin ucuzluğu kredi taleplerinin bu piyasaya yönelmesine yol açmıştır.
Bu arada, özel ticari bankaların gelişmekte olan ülkelere kredi sağlamay
la ilgili olarak keneli aralarında yaptıkları rekabet ele, borçlanma koşullarını
kolaylaştırmış ve bu süreci hızlandırmıştır. Başlangıçta, ticari bankalarda açı
lan krediler genel olarak birkaç gelişmekte olan ülke üzerinde yoğunlaşırken,
1982 yılına gelindiğinde bu kaynaktan ticari kredi sağlayan ülke sayısı 31'e ve
bankalara olan borçların toplamı ela 1 milyar doların üzerine çıkınıştırı6.
B - BORÇLANMAYI KOLA~LAŞTIRAN ETKENLER
ı. ABD Dolarının Altına Bağımlılığının Sona Ermesi

Bn:tton-Woocls konferansıyla birlikte ortaya çıkan yeni para sistemi bütünüyle altına döviz standardına dayandırılmıştır. 1944 yılından itibaren uygulanan bu para sisteminde altına konvertibilitesi mümkün olan tek ulusal para
dolardı. Bu nedenle, dolar, uluslararası ticari işlemlerde başvurulan para olmak zorunda kalmıştır. Batı' nın sanayileşmiş ülkelerinin yanı sıra, Doğu Blo-

ku

ülkeİeri de doları

temel ölçü birimi olarak

kullanmışlardır.

Öte yandan hemen hemen bütün ülkelerde üretim hacmi hızla artarken,
fiyatlar genel düzeyi · 1e hı'.?'.la yükselme eğilimine girmi~tir. Bunun sonucu olarak uluslararası alışverişlerin hacmi, yüksek boyutlara ulaşmıştır. Bu sırada
onsu 35 dolar olarak değerlendirilen altının üretim hacmi dünya ticaret hacminden çok daha az bir hızla artış göstermiştir. Dolayısıyla dolar, üstünlüğü
nedeniyle rezerv para görevini üstlenmiştir 17 ·
Ancak Bretton-Woo ds'tan bu yana geçerli olan doların altına konvertebilitesine, 1971 yılının 15 Ağustosunda son verilmiştir. Bu arada Batı Avrupa' nın

sanayileşmiş

ülkeleri

kendi

aralarında

Avrupa

Para

Sistemi'ni

16 Robert E.Wood, (1986), s. 241.·
17 Eugene L. Versluysen, (1981), s. 28.
18 Darell Delamaide, (1984), s. 230.
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oluşturmalarıyla doların

devam eden gücünden kısmen kurtulmaya çalışmış
lardır19. Bununla birlikte, ABD doları uluslararası mali sistemde hakim para
olma özelliğini korumaya devam etmiştir. Diğer sanayileşmiş ülkelerden hiçbirinin parası, doların bu hakim konumunu ikame edebilecek ya da onun işlevi
ni paylaşacak güce sahip olamamıştır. Sonuçta çelişik görünse de, uluslararası
ödemelerde ABD dolarının önemi azalacağına artmıştır20 . 1973-74 ilk petrol
kriziyle birlikte, petrol ihracatçısı ülkeler petrollerini dolar kazanmak için satar ve finansal varlıklarını dolar olarak bulundururlarken, bankalar da mevduatlarını dolar üzerinden toplayıp geri ödemelerini dolar üzerinden yapmışlar
dır. Yine bunun yanında gelişmekte olan ülkeler borçlarının üzerindeki faiz
yüklerini dolarla ödemişlerdir. Tüm b~ gelişmelerin, doların uluslararası finans piyasalarında diğer ' ulusal paralar karşısındaki gücünü somut biçimde
yansıttığı söylenebilir21.
Bretton-Woods sisteminin çöküşüyle birlikte Batı Avrupa'nın bazı ulusal
paraları kur esnekliğine k.avuşurken, doların altına konvertebilitesinin sona ermiş olması ·aynı zamanda dış ödemelerde de bir esneklik .yaratmıştır. Bu gdiş
me sonucunda, artık hiçbir ülke, dış ödemelerle ilgili olarak IMF'niri denetimine uymak zorunda kalmamıştır. Diğer bir deyişle ülkeler, IMF'nin çizdiği
sınırların dışına çıkabilme esnekliğine kavuşmuşlardır. Zira IMF anlaşmasına
uyum sağlama zorunluluğu ortadan kalkmıştır~2.

Böylece uluslararası finans piyasalarında likidite açığı gibi bir sorun bütünüyle sona ermiştir. Zira likitide ihtiyacı doğduğunda ABD ek likitideyi hız
la piyasaya sürebilmiştir. Sonuçta ödemelerin kolayca dolarla finanse edilebildiği bir uluslararası ağ oluşmuştur. Bu gelişmeyle uluslararası piyasalarda biriken dolar hacmi büyük boyutlara ulaşırken, bu dolar fonlarının bir ülkeden diğerine geçmesi uluslararası spekülasyon~ artmıştır23. Likidite yaratmada. dolar aracılığıyla böyle bir esnekliğin her an var olması, borçlanma üzerinde
özendirici bir etki yapmıştır.

19 Fikret Başkaya, (1986), s. 38.

20 Fikret Başkaya, (1986), s. 38.
21 Rayınond F.-Mikesell ve J .Herbert Furth, (1974), s. 110-111.
22 Fikret Başkaya, (1986),_ ~· 39.
23 İlker 'Parasız, (1980), s. 180.
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2.

Uluslararası

Finans

Piyasalarının Gelişmesi

ve

Genişlemesi

Gelişmekte

olan ülkelerin 1974-1980 yılları arasında hızlı ve ölçüsüz
borçlanmaları temelde, uluslararası finans piyasalarında 1950'li yılların sonları ile özellikle 1970'li yılların başlarında meydana gelen gelişmelerden v/ buna bağlı olarak bu piyasalarda oluşan aşırı likidite fazlalıklarından kaynaklanmıştır. Gerçekten de, 1970-80 yılları arasına sığan on yıllık zaman dilimi borçlanmanın kolaylaştığı ve hızlandığı bir dönemi oluşturı;ıuştur. Zira 1950'li yıl
ların sonlarından başlayarak ikinci petrol krizinin yaşandığı yıllara kadar devam eden süre içinde, finans piyasalarında meydana gelen gelişmeler, ticari
bankaların portföylerini şişirmiş ve bankaların kredi açma olanaklarını geniş
letmiştir. Bu dönem, bankaların, uluslararası sermaye hareketleri açısından
etkinliklerini hızla · artırmaya başladıkları bir dönem~ir. Nitekim 1958 yılın
dan itibaren Avrupa' da ülkelerin Merkez bankalarının denetimi dışında ortaya çıkan Euro-currency piyasası, uluslararası bap.kacılığın gelişmesini hızlandı
rıcı bir etki yapmıştır. Zira kısa zamanda büyük rakamlara ulaşan nakit ve sermaye fazlaliklarının toplanması ve btinl_arın yeniden dağıtılması bankalar aracılığıyla gerçekleşmeye başlamıştır.

Euro-currency piyasası miktarı milyarları bulan Euro-dolar ve Euro-mark .gibi devletsiz paralardan oluşan bir para ve sermaye sistemidir. Bu sisteme d,ahil paralar gün boyunca dünyanın her yöresinde hemen hemen tümüyle
yasal düzenlemelerden bağımsız olarak dolaşma özelliğine sahiptir. Yukarıda
ki tanımdan ela anlaşılaqığı gibi Euro-currency bir Avrupa para birimini ifade
etmeyip, tersine ABD doları ile özdeşleşen ve bu nedenle de sık sık birbirleri
yerine kullanılan bir terimdir. Euro-currency olarak kullanılması, sadece
Euro piyasasının doğuş yerini belirtmek için söz konusu 'olmuştur.
Başlangıçta

Euro-currency piyasasında işlemler ABD doları üzerinden

gerçekleşirken

zamanla dolardan başka Alman markı, Fransız Frangı ve Japon yeni gibi sağlam paralar üzerinden ele yapılmaya başlamıştır. Bu piyasanın doğuşu 1950'li yıllara diğer bir deyişle .soğuk savaş yıllarına dayanrn\J.ktadır. Doların uluslararası hakim para konumunda bulunduğu bu döwemde,

Sovyetler Birliği'nin

dolar üzerinde

bulunan

uluslararası

rezervlerine

24 İhsan Ersan, (1979), s.8.
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A BD 'n in el koymas
ından endişele
nerek, do la r re
zervlerini A BD ba
rine İngiliz ve Fran
nkaları yesız bankalarına
ya
tı
rm
ay
ı
te
rc
ih
şunu hazırlamış
et
m
es
i
bu
piyasanın doğu
tır25. 1958 yı
lında Batı A vr
up a ülkelerinin ko
geçmeleri ve A BD
nvertebiliteye
'n in dış tic ar et aç
ıkları doların A vr
masına yol açmı
up
a
pa
ra piyasasına ak~tır. G er çe kt en
de, özellikle A BD
'n in dış öd em e açı
ru pa pa ra piyasası
kları, Avnı besleyen te
m el kaynak olmu
açıkları nedeniyl
ştur. A BD 'd e
e m ev du at faizler
dış öd em e
inin yasalarla sını
lık A vr up a'd a ba
rlandırılması, bu
nk al ar arasındaki
na karşı
re ka be t so nu cu nd
mesi, A BD ' deki do
a
fa
iz
ha
dl
er
in
in
lar fonlarının bu
yükselpiyasaya girişini sa
ğlamıştır 2 6.
1970'li yılların ba
şından iti ba re n Eu
ro -c ur re nc y piyasa
genişleme olayı
larında ikinci bi r
yaşanmıştır. 19
73-74 ilk pe tro l şo
kuyla birlikte pe
çısı ül ke le rin
ellerinde önemli
tro l ithalatsayılabilecek
fonlar birikmeye
1974 yılında 22.5
başlamıştır.
milyar dolar olan
. O PE C fazlası fo
da 240 milyar do la
nların toplamı
1979 yılın
ra çık,mıştır 27 . Bu
ülkeler, ek on om ile
niyle bütünüyle ab
rin in yetersizliği ne
sorve edemedikle
deri fonları başta Am
pon olmak üz er e
erik~n, A vr up a
uluslararası bü
ve
Jayük ticari ba nk al
bir ta hm in e göre28
ar a yatırmışlardır
. Yapılan
O PE C fazlalıkl'arın
ın yüzde 33 'ü Eu
aktarılmıştır. Bu
ro -c ur re nc y piyasa
gelişmeye bağl
sına
ı ol ar ak ulusla
rarası kr ed i pi
da likidite fazlalıkl
ya
sa
la
rı
arı or ta ya çıkmış
nda bi r antır. Ti ca ri ba nk
diğer ya nd an pe
al ar bi r ya nd an Eu
tro -d ol ar kaynaklı
ro -d ol ar
bu fonları özellik
ne n gelişmekte ol
le
pe
tro
l
kr
iz
in
den etkilean ülkelere devrel
emişlcrdir. Sa de
hal ed en gelişmek
ce 1979 yılında pe
te ol an ülkelere
tro l it, bu pi ya sa da n 35
.4 do la r bo rç veri
lmiştir.
Sonuçta, özellikle
A BD ' den ak an do
la
r
fo
nlarının girişiyle
ar ta n ve gelişme sü
birikimi hızla
recine giren Eu ro
-c ur re nc y piyasası
şanan iki pe tro
nı
n
ha
cm
i,
l krizi so nu cu nd a
üst üste yape tro l ithalatçısı
pe tro l-d ol ar fazlal
ülkelerin el le rin de
ıklarının bu piya
bi rik en
salara kanalize ol
nişlemiştir. Nitekim
masıyla ön em li
öl çü de ge1973 yılında 300
milyar do la r olan
büyüklüğü, 19
bu piyasam~ pa ra
83 yılı so nu nd a 2
sa l
trilyon do la ra ulaş
mıştır2 9.

25
An tho ny Sa mp so
n, (1983), s.125.
26
Irwing S.F rie dm an
, (1983), s. 16.
27 Chris
C. Ca rvo un is, (19
84), s.45.
28 Ma
rilyn J.S eib er, (19
82), s. 88.
29
Ka rin Lis sak ers ,
(1984), s. 49.
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III - DIŞ BORÇLANMADA KRİZ SÜRECİ
A - KRİZİN KOŞULLARININ GELİŞMESİ

1980'li

yılların başına

kadar dünya genelinde bir borç sorunuyla karşıla
Ancak, 1973-74 yılında ortaya çıkan birinci petrol şoku ve onu izleyen resesyonla sorun kendisini göstermiş, uluslararası konjonktürü n de
olumsuz gelişmesi sonucunda patlama noktasına gelerek bir krize dönüşmüş
şılmamıştır.

tür.
Gelişmekte olan ülkelerde borç sorunun krize dönüşmesinde iç etkenlerin bir ölçüde payı olmakla birlikte, bu oluş üzerinde daha çok dış etkenlerin,
diğer bir deyişle dünya ekonomik konjonktürü nden kaynaklanan olumsuz etkenlerin rolü bulunmaktadır. Bunların başmcla da faiz hadlerinin artması,
dünya ticaret hacminin azalması, dış ticaret hadlerinin bozulması yanlış ekonomik politikalarının uygulanması ve sermaye kaçışının hızlanması özellikle
sayılabilir.

Hemen belirtilmelid ir ki, ge lişmekte olan ülkelerde .ödemeler dengesinin bozulmasının ve sonuçta borçlanma olgusunun ortaya . çıkmasının temel nedeni çoğu kez öne sürüldüğü gibi tek başma petrol fiyatlarındaki artış
değildir. Tersine söz konusu sorun temelde, bu ülkelerin dünya ekonomisiyle
olan bağımlılık ilişkilerinin bir türevidir. Ancak petrol fiyatlarındaki artışla
rın, bu ülkelerin belirginleşen ödemeler sorununun daha ela bozulmasına neden olduğu söylenebilir.
1973-1974 ve 1979-80 yıllarında petrol fiyatlarındaki olağanüstü artış l a
ra bağlı olarak ortaya çıkan iki petrol krizi ul4slararası finans piyasalarında
iki yönlü etki yapmıştır. Pe.trol fiyatlarının ani ve hızla yükselmesi, petrol ithalatçısı ülkelerin büyük çoğ unluğunun cari işlemler fazlası verme lerine yol açarken, .buna karşılık petrol ithalatçısı gelişmekte olan ülkelerin kısa sürede büyük cari işlemler açıkl arıyla karşılaşmalarına neden olmuştur .
Üstelik, sanayileşmiş ülkelerde ekonomik aktivitenin bir türlü eski canlı
da gelişmekte olan ülkelerin uluslararası ticaretteki konumlarinı olumsuz yönele etkilemiştir. Zira sanayileşmiş ülkelerin geleneksel
lığını bülrnarnası

• Bu etkenlerin rolüyle ilgili olarak geniş bilgi için Bkz; Anna O. Kruger, (1987); Gülten Kazgan, (198.5); Eduardo Weisner, (198.5); Robert Stobaugh ve Daniel Yergin, (1980/~): Marilyn
J.Seiber, (1984): William R. Cline, (1983); V.R.Errunza ve J.P. Ghalbowni, (1988); Paulo Neahus, (1982); John Hein, (1983); R.L. Berna!, (1987); Mohsin S.Khan ve Nadeem UI Haque,
(1987).
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Keynezyen politikaların ye'rine resesyonu devam ettiren, dünya ticaret hacminin büyümesini azaltan, mal fiyatlarında önemli bir düşmeye ve nominal ve reel faiz hadlerinde de çarpıcı bir biçimde yükselmeye yol açan deflasyonist politikaları uygulamaya sokmuşlardır. Sanayileşmiş ülkeler bu politikalara bağlı
olarak ithalat hacimlerini hızla sınırlamışlardır . Kuşkusuz bu oluş, gelişmekte
. olan ülkeler üzerinde büyük olumsuzluk yaratmıştır. Nitekim gelişmekte olan
ülkelerin zaten 1970'li yılların başından itibaren dış ticaret hadlerinin aleyhe
gelişme göstermesiyle azalan döviz kazançları, bu ülkelerin ihraç ürünlerine
olan talebin düşmesiyle daha da azalmıştır.
Tüm bu olumsuz gelişmeler, 'söz konusu ülkelerin cari işlemler açıkları
nın daha da büyümesine yol açmıştır. Tablo 2'de de görüldüğü gibi özellikle
petrol ithalatçısı ülkelerin cari işlemlerinde büyük açıklar ortaya çıkmıştır. Nitekim bu ülkelerin 1973 yılında 11 milyar dolar olan cari işlemler açıklarının
büyüklüğü 1981 yılı sonunda yaklaşık 10 kat artarak 108 milyar dolara ulaş
mıştır.

Tablo (2)
Cari İşlemler Bilançosu
(milyar dolar)

1973

1974· 1975

1976

1977

1978

1979

1980

-2

33

-6

-40

30

2

69

114

1981

~anayilcşıniş

Ülkeler
Petrol İhraç
Eden Ülkeler
Petrol İthal
Eden Ülkeler
Merkezi Planlı
Ekonomiler

20

-11

20

7

68

35

-ll

-2

-37 .

-2

-46

-9

40

-33

-7

-29

-3

-41

-5

Kaynak: Brian Kettell ve George A.Magnus, (1986), s. 51, Tablo 52.

68

-61

-3

-89

-4

65

-108

-4

Bu arada petrol ithalatçısı gelişmekte olan ülkeler cari işlemler açıkları
n, OPEC üyesi
nı finanse etmek üzere büyük ölçüde dış borca ihtiyaç duyarke
peşine
ülkeler de kazandıkları petro-dolarlarını yatıracak güvenli imkanların
oluşmuştur. Petdüşmüşlerdir. Böylece dış borcun arz ve talep cepheler i hızla
ticari bankala ra
büyük
ası
rol ithalatçısı ülkelerin petro-dolarlarının uluslarar
kanalize olmasıyla portföyl eri hızla şişen bankala r, çok geçmed en söz konusu
devreley ecek süreci başlatmışlardır. Böylece, ticari bankala r, uluslara fonları

30
z bu süreç, hız
rası fonları devrelem e işleminin ekseni olmuşlardır • Kuşkusu

geliş
la büyüyen· cari işlemler açıklarını kapatma k isteyen petrol ithalatçısı
olamekte olan ülkelerin kredi talepleri yle hızlanmıştır. Bu gelişmelere bağlı
dökrizi
rak petrol ithalatçısı gelişmekte olan ülkelerin dış borçları iki petrol
milyar
nemi arasında olağanüstü artmıŞtır. N.itekim 1971 yılında yaklaşık 100
560
dolar olan dış borçların toplamı üç buçuk kat artarak 1981 yılı sonunda
31
milyar dolara yükselmiştir .

Bu süreç içinde gözlene n en belirgin özellik, borçlan mada resmi finans
n önemli bir bökurumlarının yerini özel kurumların alması ve alınan borçları
kurumların
resmi
lümünün ticari bankala rdan sağlanm ış olmasıdır. Kuşkusuz
bu dönemd e işlevlerinin ve etkinlikl erin.in azalması, ticari bankaların portföy
kurumların finansal
artışları nedeniyl e güçlenm elerinde n olduğu kadar resmi
sı
kaynaklar~n yetersizliğinden kaynaklanmıştır. Örneğin IMF, petrol ithalatçı
petrol
iki
rı
duydukla
gelişmekte olan ülkelerin borçlanm aya en fazla il1tiyaç
kaynağa sahip
yeterli
edecek
krizi dönemin de ortaya ç ıkan açıkları finanse
in toplaşt ır. Nitekim bu ülkelerin kullandıkları IMF kaynaklı krediler
olamamı

mı

1982 yılında ancak 15 milyar dolara

yaklaşabilmiştir32.

Üstelik, IMF'nin daha yüksek düzeyde kredi sağlamayı, belirli koşullara
ve petrol ithalatçısı
bağlaması da bu kuruma yönelik kredi talepleri ni aza ltmış
ülkeler zorunlu olarak özel ticari bankaların kaynaklarına başvurmuşlardır.
krediler in toplaBankaların petrol ithalatçısı gelişmekte olan ülkelere açtıkları
yılı sonunda 329.3
mı 1974 yılında 35 milyar dolar iken, bu büyüklü k 1984
milyar dolara çıkmıştır3 3.

30

Anthony Sampson, (1983), s. 339.

3! OECD, (1982), s. 26-28.

32 R.L. Berna!, (1987), s.158.
·33 Brian .Ket\ell ve Gcorge A.Magnus , (1986), s.57, Tablo 5.6'dan.
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Ne var ki, ticari ban kal ar bu
fonları sağlıklı bir risk -ge
tiri değerlendir
me si yap ma dan acele bir biç
imde plase etmişlerdir. Başlan
gıçta get irin in yüksek olması, fonların hızla dev
relenmesini büyük ölç üde etki
lemi
ştir. Bu ned enle de ticari ban kal ar her kre
di talebini geciktirmeksizin
yerine getirmişlerdir.
Bu dur um 198 2 yılına kad ar
arta n bir hı;zla dev am etmiştir
.
B - DIŞ BO RÇ KRİZİNİN
PATLAK VERMESİ VE GEN
ELLEŞMESİ

yılıyla birlikte uluslararası finans
çev rek ri, ala rm zilleri çok
önc eden çalmasına karşın, gerçek
leşebileceğine hiç ihtimal
ver
me
dik
leri bir krizle
karşı karşıya kalmışlar
dır. Zir a bor çlu ülk ele
rin büyük bir böl üm ü res esy
on
yıllarında bile bor ç serv
isi yükümlülükler:ini yer ine
getirmişlerdir. Bu gelişm
e,
finans çevrelerini bir kriz end
işesinden sür ekl i uza k
tutmuştur. An cak 1982
yılına gelindiğinde borçlu ülk.elerin
çoğu öde me güçlerini kaybetmişler
dir. .
Uluslararası bor ç krizi Mek
sika'nın 20 Ağustos 198
2'd e 84 milyar doları bul an borçlarının faizleri
ni ödeyemeyeceğini açıkla
mas
ıyl
a başlamış ve bu
kar ar uluslararası finans çev
relerinde ade ta bir şok etkisi
yaratmıştır. Mo rga n
Gu ara nty Bankası'nın bir üst
düzey yetkilisi bu dur um u,
"ul
uslararası fin ans
sist em i ato m bom.basıyla sars
ıldı" şeklinde yorumlamı
ştır34, Meksika'nın mo
rat.oryum kararını çok geç
me den Brezilya'nın 87 mil
yar dolarlık ve Arj antin' in 43.6 milyar dolarlık bor
çlarına ilişkin yükümlülü
klerini yer ine get irem eyeceklerini bild irm ele ri izle
ıiıiştir. Bu oluş zat en Meksik
a'nın moratoryuınuy
la sarsıntı geç iren uluslarar
ası finans sist em inin çök
üş tehlikesini gün dem e
getirıniştir. Zir a, borçların ger
i öde nm em esi ban kal ar ara
sında bağımlılık ilişki
leri nin yoğunlaşması nedeni
yle ban ka iflaslarını kaçını
lmaz kılarak finans sistem ini kolaylıkla çökertebi
leceğinden endişe edilmi~tir.
Bu teh like karşısında
başta AB D olm ak üze re san
ayileşmiş ülkelerin yanı sıra
IM F ve Dü nya Ban kası gibi finans kuruluşlarının
ort ak har eke t etm ele ri bor
ç krizinin dah a büyük boy utla r kazanmasını geç
ici ola rak ertelemiştir.
1982

1982 yılında dış bor ç krizi
pat lak verdiğinde hem en hem
en tüm çev rele r
krizin kısa süreceği tah min
ind e bulunmuştur. Ne var
ki, hızla art an dünya ihracatının ve gid ere k düşen faiz
had leri nin zam anl a bor ç serv
isi oranlarını düşürmesiyle bu tah min leri n doğrul
andığı 1984 yılı dışında, me yda
na gel en geliş
me ler hiç de beklenmediği
gibi olmamıştır. Zir a bir çok
fak
tör
ün bir ara ya gelmesiyle olu ms uz bir kon jon
ktü r oluşmuştur. Birinci ola
rak , yeni eko nom ik
34 Darrel Delamaide, (1984),
s.10.
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politikalar uygulamaya sokulmasına ve bazı gelişmekte olan ülkelerin cari iş
lemleri düzelmesine karşın borç servisi rasyonları artış göstermiştir. İkincisi,
çarpıcı birkaç istisna örneğin dışında ağır borçlu ülkelerde büyüme oranları
çok düşük düzeylerde kalmıştır. Üçüncüsü, başlangıçta yapılan iyimser tahminler gelişmekte olan ülkelerin ihracatlarının hızla artabileceği varsayımına
dayanmış; ancak 1985 'yılında ihracat artışı nispeten çok düşük düzeyde gerZira gelişmekte olan ülkeler kar,§ı korumacı politikaların arttığı
gözlenmiştir. pördüncüsü, bazı gelişmekte olan ülkelerin daha ıönce uygulamaya koydukları ekonomik büyümenin yavaşlamasından dolayı artan politik
baskılar sonucunda sapma gösterdiği belirlenmiştir35.
çekleşmiştir.

Tüm bu gelişmeler sonucunda sürekli yapay ve geçici müdahalelerle ertelenen borç krizi 1987 yılı Şubat ayında daha büyük ölçüde patlak vermiştir ..
Bu defa kriz, 1982 krizine oranla çok daha tehlikeli boyutlar içermiştir. Şubat
1987'de Brezilya'nın 68 milyar dolarlık dış borcunun faiz ödemelerini süresiz
olarak durdurma kararıni, diğer Latin Amerika ülkelerinin izlemesiyle birlikte kriz hızla genelleşmiştir. Nitekim Ekvator yaptığı açık lamayla 1987 yılı sonuna kadar borç ödemeılerini durdurmuştur. Ekvator'unu bu kararı almaya,
1986 yılı içinde petrol gelirlerinin 600 milyon dolar azalması zorlamıştır. Oysa, Ekvator'un sadece 1987

yılı

içinde 500 milyon dolar faiz ödemesi

yapması

gerekmiştir.

Ülke
Grubu
Tüm

1985 1986 1987 1988 1989 1990

1991 1985 1986 1987 1988 1989 1990

1991

Geli şmekle

Olan
Ülkeler

209 .0 236.3 227.9 199.6 184.5 176.8

176.2

29.8

32.2 28.7

27.5 23.5 19.8

21.2

340.8

27.9

30. 1 22.9

27.6 24.l 19.l

20.5

Böl•e İt ibarivle
Sahra Allı
233 .8 325.0 359.6 361.2 351.9 329.5
Afrika
Doğu Asya
ve Pasifik
137.1 139.8 121.7 100.3 90.7 91 .7
Güney Asya 266.1 294.4 298.8 285.0 280.3 283.0
Avrupa ve
126.0 132.5 134.6 120.8 116.4 122.5
Akdeniz
Orta Doğu ve
Kuzey Afrika 245.8 340.9 349.1 339.4 312.2 243.1
· Latin Amerika
ve Karayıp . 316.0 380.9 369.6 314.9 277.2 261.4

88.2 24.6 25.3 24.9 18.9 16. 7 14.6 13.9
293.3 22.8 30.0 28.6 27.4 26.0 25.2 25.7
122.5

22.4

24.0 22.9

24.0 19.8 16.4

18.3

248.1

28.0

37.8 38.0 38.1 36.9 32.7

38.2

268.0

43.8

48.3 39.0

40.6 32.l 25.3

24.6

Kaynak: World Bank, (1991), s. 14, Tablo 1.3

35 Anne O.Kruger, (1987), s. 162.
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Tabloda görüldüğü gibi, tüm gelişmekte olan ülkelerin ortalaması olarak Borç/ihracat oranı son yıllarda nispi bir iyileşme göstermekle birlikte bu
ülkeler için hala olumsuz bir gölge olarak ·varlığını sürdÜrmektedir. Üstelik
son iki yılda da hiç değişim görülmemektedir. Bu oran bazı bölgeler için çok
daha ciddidir. Örneğin, bjr bütün: olarak gelişmekte olan ülkelerin ağırlıklı ortalamasını oluşturan 1991 yılına ait yüzde 176.2'lik borç/ihracat rasyosu Sahra'nın güneyinde kalan ülkeler için yüzde 340.8'e denk düşmektedir. Dünyanın en ağır borçlu ülkelerinin yer aldığı Latin Amerika' da ise bu oran yüzde ·
268 gibi oldukça gibi oldukça yüksek bir düzeydir.
Öte yandan yine tüm borçlu ülkelerin borç servisi rasyonları da son yıl
larda nispi gerileme eğilimine girmiş olmakla birlikte, özellikle bazı bölgeler
için hala yüksek sayılabilir. Nitekim tüm borçlu ülkelerin ortalaması 1991 yı
lında yüzd~ 21.2 olurken, bu oran Latin Amerika ülkelerinde yüzde 25'.e yaklaşmakta, Orta Doğu ve Afrika ülkelerinde ise yüzde 38'i aşmaktadır.
Sonuç olarak, tüm bu veriler dikkate alındığında, gelişmekte olan ülkelerin ağır bir borç yükü altında bulundukları ve bu borçları sağlıklı bir biçimde
geri ödeyebilecek güce sahip olmadıkları görülmektedir. Söz konusu ülkelerin ihracat gelirlerini önemli ölçüde artıramamaları ya da artışların yetersiz
kalması, borç yükünün ve dolayısıyla katlanılan maliyetin ağırlaşmasına neden olmaktadır.

C - DIŞ BORÇ KRİZİNİN ULAŞTIGI BOYUTLAR

Halen bir bütün olarak gelişmekte olan ülkelerin dış borçlarının toplamı
1 trilyon 350 milyar doları aşmış durumdadır. Gelişmekte olan ülkelere yapı
lan net kaynak transferindeki azalma ve açılan özel kaynaklı kredilerin çoğu
gönülsüz olmasına ~arşın, bu ülkelerin borçları artamaya devam etmektedir.
Aşağıdaki tabloda da görüldüğü gibi tüm gelişmekte olan ülkelerin dış
borçlarının toplamı 1981 yılında 751 milyar dolardan 1991 yılı sonunda 1.351
milyar dolara ulaşmıştır. Buna göre dış' borçlar bu süreç içinde yüzde 80'den

fazla
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artmıştır.

Tablo (3)
Dış

Kat~gori

1981 1982

Borç

Artışı

(milyar dolar)

1983 1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990 1991 •

966

1.062

1.194

1.182

1.199

1.182

1.281

1.281

DRS ül ke lerinin
borcu

668

760

Uzun Vadeli borçlar

495

561

646

688

789

893

1.013

996

1.000

1.047

1.050

Resmi kay naklar

181

202

226

239

304

367

.449

453

474

525

534

Özel kaynaklar

314

359

420

449

485

526

564

543

526

522

516

155

175

146

138

137

126

138

151

167

199

194

18

24

34

36

40

43

43

35

32

35

36

83

86

86

81

80

85

96

100

107

74

70

751 • 846

912

943 1.046

1.147

1.290

1.282

1.306

1.355

1.351

•• toplam

Kısa

dış

Vadeli borçlar

11'.ff Kredis i

ku ll anımı

D iğer gelişmekte

ülkelerin
Tüm

olan

borçları

gelişmekte

862

olan

ülkelerin borçlan
• Tahmini

•• Dünya Bankas ı Borçlu Rapor Sistemine Dahil Ü lkeler
Kaynak: World Bank, {1991), s. 13. Tablo 1.1.

gibi bir ülkenin borç ödeme kapasitesini belirleyen unsur, dış
borçların nominal değerinden çok, bu borçların diğer ekonomik göstergelerle
özellikle de döviz sağlayıcı kaynaklarla olan ilişkisidir . Borçlu ülkelerin borç
kompozisyon'ıarı bu açıdan incelendiğinde oldukça olumsuz gelişmelerin söz
Bilindiği

,·

konusu

olduğu

görülmektedir.

IV - SONUÇ
Bugün gelişmekte olan ülkelerin dış borçlarının toplamının yaklaşık 1.4
trilyon dolara yaklaşması ve bu büyüklüğün 300 milyar dolarlık bölümünün saı
dece son beş yıl içinde ortaya çıkması sorunun parasal boyutunun ne denli büyük olduğunu açık bfr biçimde ortaya ' koymaktad~. Bu nedenle borç krizi,
1982 yılından bu yana gerek borçlu gerekse alacaklı ülke ve kuruluşlar açısın
dan yarattığı olumsuzluk nedeniyle, uluslararası finans sisteminin ve dünya
ekonomisinin karşı karşıya kaldığı en ciddi sorunu oluşturmaktadır. Zira,
finans piyasalarının krizler karşısındaki duyarlı yapısı ve. uluslararası ekonomik ilişkilerin giderek karmaşıklığı, soruna nicel boyutunun da öte-

uluslararası
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d··n a ekonomisini tehdit eden bir nitelik kazandırmaktadır. Gelişmeku··ıky )erin dış borç yü ki erının
· · artışı b u u·· lk e1erın
· ekonomik büyümeleri
te olan u e
·
.
önünde bir engel oluştururken, sıyasal ve sosyal yapılarını da olumsuz yönde
·ı
ktedir Nitekim bu ülkelerde son on yıllık süreç içinde ekonomik iset ı eme
·
nında siyasal istikrarın da bozulması, borç krizinin yarattığı maliye.k
tı rarın ya
.
.
t olarak yansıtmaktadır.
tı somu
yılından itibaren borç krizinin çözümüne yönelik ardı ardına çeşitli
1985
)anlar ve stratejiler geliştirilip uygulamaya konmasına karşın, bugüne kadar
~oruna kalıcı ve etkili bir çözüm getirilememiştir. Özellikle başta Dünya,Bankası olmak üzere çok sayıda kreditör kuruluş tarafından hazırJanan planlarda
borçlu ülkelere borç yükümlülüklerini yerine getirmede çeşitli ödem.e yolları
önerilmiş olmakla birlikte, halen uygulamada ciddi bir gelişmenin sağlandığı
nı ve krizin aşıldığını hatta hafifletildiğini söylerebilmek mümkün değildir. Zira çözüm amacıyla hazırlanan plan ve stratejiler, borçlu ülkelerin ya içinde
bulundukları koşullar dikkate alınm adığı ya da krizin maliyetini bütünüyle tek
taraflı olarak borçlu ülkelere çıkarıld ığı için sonuçsuz kalmaktadır.
.

sınde

k

Şimdiye kadar bu yönde en önemli girişim .ABD Hazine Genel Sekreteri
James Baker tarafından yapılmıştır. Baker tarafından hazırlanan ve kendi adı
nı taşıyan plan, 1985 yılında Seul'de toplanan Dünya Bankası ve IMF'nin yıl
lık ortak toplantısında sunulmuştur 36 . IMF'yi devre dışı bırakan ve onun klasik işlevlerini yerine getirmek üzere Dünya Bankası'nı ön plana çıkaran Baker pJ~nı, borçlu ülkelere yeni kredi akışını sağlamayı ve bu ülkelerin ödeme
güçlerini artırmayı amaçlamıştır. Ancak ticari bankaların, plan tarafından
borçlu ülkelere verilmesi öngörülen yeni kredi yaratma görevini yerine getirmemeleri planın işlerliğini .bozmuş ve gösterilen yoğun çabaların sonuçsuz kalmasına

neden olmuştur.
1

1989 yılı Mart ayı başlarında gündeme gelen Bracly Planı ise çok daha
kapsamlı bir biçimde hazırlanmış, getirdiği hükümlerle de borç krizinin çözü-

mü yönünde umut vermiştir 37 . Baker Planı gibi Bracly Planı da yine ticari
bankalara borçlu ülkelere yeni kredi sağlamaları yanında, bu ülkelerden oian
alacaklarının belli bir bölümünü silme konusunda önemli işlevleri yüklenmiş
tir. ·Ancak ticari bankala'!" daha önce de olduğu gibi söz konusu işlevlerini

36 Bu planla ilgili geniş bilgi için bkz; Suat Oktar, (1988),

37 Brady Planıyla ilgili olarak geniş bilgi, için bkz; Suat Oktar, (1989).
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yerine getirmede gönülsüz davranmışlardır. Bu eğilim bugün de büyük ölçüde
devam etmektedir . .Ticari bankaların yanı sıra, alacaklı ülke hükümetlerinin
de aynı yönde hareket etmeleri Brady Planı'nın krize kesin ve kalıcı çözüm
getirmekten çok, porçlu ülkelerin ödeme güçlerini artırarak borçların zamanında ge~i dönmesini sağlamayı hedef almış hükümler içermesi de, söz konusu pl~nın başarı şansını azaltmaktadır.
Borç krizinin çözümü yönünde ardı ardına alternatif planlar hazırlaıiıp
uygulamaya konurken borç krizini hafifletmeyi ve ülkelerin borçlarını belli bir
ölçüde azaltmayı amaçlayan bazı teknil<;ler de bu planlarla gündeme gelmeye
başlamıştır. Üstelik bu durum, borçlu ülkeler için adete zorlayıcı hüküm niteliği taşımıştır. Nitekim, Baker Planı çerçevesinde borçlti ülkelere yeni kredi
akışının başlatılması ve borçların vadesinin uzatılması, ancak borç azaltma
tekniklerini~ uygulamaya konması şartına bağlanmıştır.
Halen gösterilen çok yönlü çabalara karşm, dış borç sorununun yakın
bir gelecekte çözümleneceğine ilişkin kalıcı anlamda somut bir gelişme görülmemektedir. Bugünkü koşullar devam ettiği sürece borçlu ülkelerden borçlarını zamanında ödemeleri ve giderek sıfırlamaları, dolayısıyla yaşadıkları sorunu aşma l arı beklenemez. Önerilen çözüm yolları ve borç azaltma teknikleri
borç sorununu çözemez ancak hafifletebilir. Uzun vadede nihai çözüm ise ?u
ülkelerin, uygulanan korumacı engellerin kaldırılarak dış ticarete daha serbest katılmaları nın ve döviz kazanma imkanlarının sağlanması', dolayısıyl a buna bağlı olarak borç ödeme güçlerinin artmasıyla mümkün olabilir.
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