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Ö              z Bu çalışmada yayılma etkisi kavramı üzerinde 
durularak, yayılma etkisini artıran faktörler 
belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla dünyada 

son yaşanan krizler incelenmiş ve ortak noktaları tespit 
edilmeye çalışılmıştır. Ulaşılan bulgular, bu krizlerin benzer 
özellikler taşıdıklarıdır. En önemli ortak payda ise krizin, 
çıktığı ülkeyle sınırlı kalmayıp diğer ülkelere de yayılma 
gösterdiğidir. Yayılma etkisini artıran faktörler; ülkelerin 
finansal serbestleşme politikalarını benimsemeleri, 
finansal küreselleşme, bölgesel bütünleşmeler, uluslarüstü 
kurumların yaptırımları, teknoloji, iletişim alanında yaşanan 
gelişmeler ve finansal yenilikler olarak tespit edilmiştir. Bu 
etkenler; ülkeler arasındaki ticari ve finansal bağlantıların 
artmasını, ülkelerin giderek birbirlerine daha bağımlı hale 
gelmesini ve krizlerin çıktığı ülkeyle sınırlı kalmayıp diğer 
ülkelere yayılmasını sağlamaktadırlar. Bu dinamiklerde bir 
değişme olmaması durumunda bundan sonra yaşanması 
muhtemel krizlerin de benzer bir yayılma göstererek diğer 
ülkeleri etkisi altına alması kaçınılmaz bir sonuç olarak 
görülmektedir.
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A              BSTRACT     In this study, by focusing on 
the concept of contagion, factors that increase 
contagion effect will be determined. For this 

purpose, recent crises occurred in the world were 
analyzed and their common denominators were tried to 
be determined. The findings point that they have similar 
characteristics. The most important common characteristic 
is the fact that crisis is not limited to the country of origin 
but has a tendency to spread to other countries. The factors 
that increase the effect of contagion are countries’ adoption 
of financial liberalization policies, financial globalization, 
regional integration, the sanctions of supranational 
institutions, technology, developments in communication, 
and innovations in finance. These factors increase mutual 
commercial, financial connections among countries and 
thus interdependence, and cause crises to spread to other 
countries. In case there is no change in these dynamics, it is 
highly likely that possible future crises will show a similar 
tendency to spread. 
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1. GİRİŞ

20.yüzyılın ikinci yarısından itibaren; dünyada küreselleşme ve bölgeselleşme eğilimlerinin 
yoğunlaştığı görülmektedir. Bu duruma finansal serbestleşme politikaların da eklenmesiyle, 
uluslararası piyasaları birbirinden ayıran sınırlar ortadan kalkmıştır. Finansal serbestleşme, 
küresel anlamda aktörlerin sayısının artmasına sebep olmuştur. Bu faktörler, ülkeler arasındaki 
ticari ve finansal karşılıklı bağlantıları artırmıştır. Ülkeler arasında ticari ve finansal ilişkilerin 
gelişmesi, “küresel ekonomik bütünleşme” adı verilen olguyu gündeme getirmiştir. Küresel 
ekonomik bütünleşme; ülkeleri çeşitli açılardan birbirine bağımlı hale getirmektedir. Ülkeler 
arasındaki bağımlılığın artmasında birçok faktör rol oynamaktadır. 

Ülkelerin giderek finansal ve ticari açıdan birbirleriyle daha fazla ilişki içine girmeleri, 
farkında olmadan giderek birbirlerine daha bağımlı hale gelmelerine sebep olmaktadır. 
Ülke ekonomileri arasında artan bu bağımlılık, bir ekonomide yaşanan makro ekonomik 
olumsuzlukların diğer ekonomilerde de hissedilir hale gelmesine sebep olmaktadır. Bu etkinin 
derecesi ülkeler arasındaki bağlantının derecesine göre değişmektedir.

Böyle bir sürecin sonucunda son dönemde ortaya çıkan krizlere bakıldığında; krizlerin 
çıkış nedenlerinin farklı olmasına rağmen, ortak özelliği ülkeler arasında yayılma gösterdiğidir. 
1998 yılında Tayland’da başlayan krizin Asya ülkelerine yayılması ve Amerika’da ortaya 
çıkan mortgage krizinin bütün dünyayı etkilemesi bunun en önemli göstergelerindendir. 
Ülkelerarasında artan bütünleşme ekonomik sistemin tümünü etkilemekte ve sistemin tümü 
üzerinde risk oluşturmaktadır. Bu durumda, uluslararası finansal sistem, sistemik risk ile karşı 
karşıya kalmaktadır. 

Bu çerçevede çalışmanın ilk bölümünde, kriz modelleri ele alınacaktır. Küreselleşme, 
finansal serbestleşme gibi faktörlerin devreye girmesiyle beraber kriz modellerindeki değişim 
ortaya konulacaktır. İkinci bölümde dünyada son zamanlarda yaşanmış bazı krizler, bu krizlerin 
anatomisi, çıkış nedenleri ve gelişim süreci incelenerek çeşitli ortak noktalar tespit edilmeye 
çalışılacaktır. Üçüncü bölümde ise, yayılma etkisi kavramı üzerinde durulacak ve yayılma 
etkisini artıran faktörler belirlenmeye çalışılacaktır. 

2. FİNANSAL KRİZ MODELLERİ 

Kriz, önceden bilinmeyen ya da öngörülemeyen bazı gelişmelerin; makro düzeyde devlet, 
mikro düzeyde ise firma ve bireyleri ciddi olarak etkileyecek sonuçlar ortaya çıkarmasıdır. 
Aniden ve beklenmedik bir anda ortaya çıkan olumsuz gelişmeleri kriz olarak adlandırmak 
daha doğrudur. Yoksa normal süreç içersinde ortaya çıkan sorunları kriz olarak adlandırmak 
doğru değildir (Aktan ve Şen, 2001:1225).

Finansal krizler için ise farklı tanımlamalar mevcuttur. Mishkin’e göre, finansal kriz, 
ters seçim ve ahlaki tehlike sorunlarının giderek kötüleşmeye başlaması sonucunda, finansal 
piyasaların topladıkları fonları, en verimli şekilde kullanabilecek ekonomik birimlere etkili bir 
şekilde yönlendirememesi sebebiyle, finansal piyasalarda ortaya çıkan doğrusal olmayan bir 
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bozulmadır. Dolayısıyla finansal kriz mali piyasaların verimsiz çalışmasına yol açarak, keskin 
bir ekonomik daralmayla sonuçlanır (Mishkin, 1996:39). Başka bir tanıma göre finansal krizler, 
reel ekonomi üzerinde büyük yıkıcı etkiler yaratabilen ve piyasaların etkin işleyiş gücünü bozan 
finansal piyasalardaki çöküşlerdir. Banka veya banka-dışı finansal kesimdeki şirketlerin borç 
problemlerini de içerebilir. Bazen bankacılık kesimine ilişkin bir ödeyememe (insolvency) 
durumundan da kaynaklanabilir. Çoğunlukla aktif fiyatlarında bir çöküşle belirginleşir 
(IMF,1998:75 ).

Reel sektör krizlerini ve finansal krizleri açıklamaya yönelik olarak geliştirilen çok sayıda 
teorik model vardır. Ancak bu modeller bütün kriz türleri için açıklayıcı nitelikte değillerdir. 
Çünkü krizler arasında her ne kadar ortak noktalar olsa da, hiçbir kriz birbirinin aynısı 
olmamaktadır. Her birisi krizlerin farklı noktasına dikkat çeken bu modelleri dört başlık altında 
toplamak mümkündür. Bunlar;

1- Birinci nesil modeller (spekülatif atak modelleri),

2- İkinci nesil modeller,

3-Yayılma/bulaşma etkisi (contagion) modelleri,

4- Dışsal faktörlere vurgu yapan modeller,

Birinci nesil kriz modelleri Krugman (1979) tarafından literatüre kazandırılmış daha 
sonra Flood ve Garber (1984) tarafından yapılan çalışmayla geliştirilmiştir. Bu modele göre; 
krizin ortaya çıkmasını sağlayan ana etkenin, ülkelerin sahip oldukları temel makroekonomik 
faktörler olduğu vurgulanmaktadır. Ayrıca birinci nesil kriz modellerinde para krizlerinin 
sebebi olarak, makroekonomik politikaların yapısal anlamda birbiriyle uyumlu olmamaları 
dolayısıyla da bu uyumsuzluğun uzun süre sürdürülemez oluşu gösterilmektedir. Kanonik 
modeller olarak da adlandırılan bu modellerde, ekonomi politikalarındaki birbiriyle çelişen 
amaçların varlığı, döviz kurunu belirli bir seviyede tutma isteği, bütçe açıklarının para basılarak 
finanse edilmesinin sonucunda makro ekonomik verilerin kötüleşmesiyle beraber parasal bir 
çöküşün yaşanması krizler ortaya çıkartan etkenler olarak sıralanmaktadır (Yay, 2001:1234). 

İkinci nesil kriz teorilerinde, birinci nesil teorilerin tersine ekonomik temellerde 
sürekli bir bozulma olmadan da krizin ortaya çıkma olasılığı belirtilmekte ve rasgele beklenti 
kaymalarının da para krizinin sebebi olabileceği ifade edilmektedir (Solomon, 2003:1). Bu 
modellere göre uygulanan makroekonomik politikaların gelecekte sürdürülebilirliği konusunda 
beklentilerde ortaya çıkan ani değişiklikler krizin ortaya çıkmasını sağlamaktadır (Delice, 
2003:65). Ekonomideki karar birimlerinin beklentileri ile ekonomide ortaya çıkan sonuçlar 
karşılıklı bir etkileşim içerisindedir. Bu yüzden ekonomi politikasını belirleyenlerin beklentileri 
çok iyi yönetmesi gerekmektedir. Gelecekte makroekonomik göstergelerle ilgili olarak kötümser 
bekleyişlerin hakim olması, kendi kendini besleyen olumsuz bir süreç ortaya çıkmasına neden 
olmaktadır. Böylece krizler beklenmedik bile ortaya çıkabilmektedir (Işık ve Togay, 2002:31). 
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Bu modellere göre; herhangi bir gerilim politik belirsizlik ya da inandırıcılık eksikliği 
iktisadi birimlerin beklentilerinde ani değişikliklere yol açmakta ve bu değişiklikler hükümetin 
hedeflediği politikaları gerçekleştirememesine neden olarak krizi yaratmaktadır.  

1994 Meksika Krizi birinci nesil kriz modellerine 1992 Avrupa Döviz Kuru Mekanizması 
(ERM) krizi ikinci nesil kriz teorilerine örnek olarak gösterilebilir. Asya krizi ise üçüncü nesil 
kriz modellerini bir başka deyişle yayılma etkisi modellerini ortaya çıkarmıştır. Bu modeller 
finansal piyasaların giderek bütünleştiği günümüz dünyasında herhangi bir ülkenin finans 
piyasasında meydana gelen istikrarsızlığın (şokun) başka bir ülke piyasasına bulaşarak o ülkeyi 
(ülkeleri) de etkisi altına almasından hareket etmektedir. 

Birinci nesil spekülatif atak modellerine dayalı olan bu modellerde farklı ülkelerde eş-
anlı olarak ortaya çıkan krizler açıklanırken, ülkelerin kendi içlerinde benzer kırılganlıklar 
taşıdıkları (örneğin Asya’da sabit döviz kuru sistemleri ve dolar cinsinden aşırı dış borçlar gibi) 
ve bu nedenle ortak şoklarla sarsıldıkları öne sürülmektedir. Diğer taraftan bireylerin rasyonel 
olmayan davranışları veya parasal fon yöneticilerinin karşılaştıkları asimetrik bilgiler nedeniyle 
yatırımcılarda oluşan rasyonel olmayan beklentilerin de krizlerin yayılmasını etkilediği kabul 
edilmektedir (Delice, 2003:65). 

TCMB terimler sözlüğünde finansal bulaşıcılık ve yayılma: Ülkelerin birinde ortaya çıkan 
sorunlar yüzünden tedirgin olan uluslararası yatırımcıların benzer özelliklere sahip ülkelerden 
yatırımlarını hızla çekmeleri ve bu şekilde olumsuz yatırım koşullarının diğer ülkelerin finansal 
sistemlerine de yayılması şeklinde tanımlanmaktadır. 

Bir ülke mali piyasasında yaşanan krizin diğer ülkelere yayılması üç kanaldan 
gerçekleşmektedir. Bunlar: (Coşkun, 2001:44)

•	 Krizdeki ülkelere satış yapan yabancı firmaların taleplerindeki düşüşün yaratacağı etki,

•	 Yabancı yatırımcıların bir başka piyasada uğradıkları kayıpları karşılamak için hisse 
senedi piyasasında yüksek miktarda satış yaparak nakite geçme istekleri,

•	 Yabancı yatırımcıların aynı bölgede faaliyet gösteren firmaları yeniden değerlendirme 
eğilimleridir.

Ortak şokların olmadığı durumlarda ise, kriz bir ülkeden diğerine çeşitli kanallarla 
yayılmaktadır. Bu kanallardan biri, ülkelerin birbirleriyle olan ticari bağlarıdır. Birbirleriyle ticari 
bağlantıları olan ülkelerden birinin devalüasyon yapması, diğer ülkeleri de rekabet edebilirliği 
yeniden sağlamak için devalüasyona zorlayabilmektedir. Ticari bağların dışında, finansal 
piyasaların karşılıklı bağlılığı ortak kreditörlerden borçlanma veya kreditörlerin portföylerinin 
karşılıklı bağımlı olması da yayılma etkisini sağlayan diğer kanallardır (Yay v.d. 2001:27). 

Dışsal faktörlere vurgu yapan dördüncü nesil modellerde ise özellikle, GOÜ’lerde yaşanan 
krizlerde, dışsal faktörlerin belirleyici olduğu vurgulanmaktadır. Bu modeller; sanayileşmiş 
ülkelerde ortaya çıkan önemli ekonomik gelişmelerin, (talep yapısında, dış ticaret hadlerinde, 
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faiz oranlarında, döviz kurlarındaki) yatırımların küreselleşmesi ve sermaye piyasalarındaki 
artan bütünleşmenin de etkisiyle gelişmekte olan ülkelerdeki bazı makroekonomik göstergelerin 
bozulmasına yol açtığını bu durumun da krizleri tetiklediğini öne sürmektedir (Delice, 2003:65).   

3. DÜNYADA SON ZAMANLARDA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLER

Dünyanın çeşitli bölgelerinde değişik periyodlarla ortaya çıkan ekonomik krizler son 
çeyrek yüzyılın en önemli ekonomik konularının başında gelmektedir. Bu krizler, uzun bir 
süre dünya gündemini meşgul ederken birçok ülke açısından da ciddi ekonomik sıkıntılar 
doğurmuşlardır. Özellikle bölgesel ya da küresel düzeydeki son krizlere bakılacak olursa birçok 
ortak yönlerinin olduğu görülmektedir. İzleyen bölümde dünyada son yıllarda yaşanmış olan 
bölgesel ve küresel krizler üzerinde çeşitli yönleriyle kısaca durulmuştur.

3.1. 1994-1995 Latin Amerika Krizleri 

1980’li yıllardan başlayarak 1990’lı yıllara kadar süren dönemde Latin Amerika ülkeleri 
finansal sistemlerine derinlik kazandırmak ve yatırımların verimliliğini artırmak amacıyla mali 
reformlar yapmışlardır. Latin Amerika’daki finansal baskı süreci ile birlikte ağırlık kazanan ulusal 
sermaye piyasalarının serbestleşmesine yönelik bu uygulamalar, 1980’li yıllarda başarısızlıkla 
sonuçlanmıştır. Finansal baskının kaldırılarak kurumsal düzenlemeler yapılmadan finansal 
serbestleşme politikalarına ağırlık verilmesi, finansal piyasaları krize açık duruma getirmiştir 
(Williamson and Mahar, 2002:47). 

Meksika’nın büyük boyutlara ulaşan cari işlemler açığı ile kur rejimini uzun süre birlikte 
yürütemeyeceği kaygısı 1994 yılı sonlarında yaygınlaşmış ve ülkeden yoğun biçimde sermaye 
çıkışları başlamıştır. Meksika, Pezo üzerinde yaratılan bu baskıya uzun süre direnememiş ve kur 
politikasını değiştirmek zorunda kalmıştır. Meksika krizi sırasında, başta Brezilya, Arjantin gibi 
Güney Amerika ülkeleri olmak üzere gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışları gözlenmiştir 
(DPT, 2000:38). 

Meksika’da başlayan bu kriz bölgeye hakim olan güvensizlik nedeniyle ve “domino etkisiyle” 
diğer Latin Amerika ülkelerine de yayılmıştır. Arjantin ve Meksika, Latin Amerika’nın iki farklı 
ucunda olmasına, çok az doğrudan ticaret ve finansman bağı bulunmasına rağmen krizden 
hemen hemen aynı oranda etkilenmişlerdir. Krizde panik içindeki uluslararası yatırımcılar 
özellikle Latin Amerika ülkelerinden hızlı biçimde fonlarını geri çekmeye başlamışlardır. Bu 
durum bölge ülkelerinin borsalarında önemli düşüşlere neden olmuştur. Kriz, farklı boyutlarda 
diğer gelişmekte olan ülkeleri ve borsalarını da etkisi altına almıştır.

3.2. Güneydoğu Asya Krizi

1997 yılının Temmuz ayında Tayland’da başlayan ve kısa süre içinde diğer Asya ülkelerine 
daha sonra da dünyanın diğer ülkelerine sıçrayan ve Asya krizi olarak ad landırılan kriz, özünde 
mali bir kriz özelliği ta şımaktadır. Asya krizine, yurtdışına çıkan ser mayenin tekrar yurtiçine 
çekilebilmesi ama cıyla faizlerin yükseltilmesi politikası, mevcut borç oranlarının yüksekliği ve 
mali kurumla rın zayıflığı nedeniyle ekonominin daha da zayıflaması neden olmuştur (Devrim, 
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2001: 942). İlk başta 1997 yılı Şubat ayında başlayan ve Tayland’ın 2 Temmuz’da para birimi Baht’ı 
devalüe etmesi ile bölge ekonomilerine ve dünyaya yayılan finansal kriz, sırasıyla Filipinler, 
Malezya, Endonezya, Güney Kore ve Hong Kong’a sıçrayarak bu ülkeleri de etkisi altına almıştır. 
Örneğin Endonez ya’da şirketlerin %75’i iflas etmiştir.

Krizin Tayland’da ortaya çıkmasının nedeni cari işlemler açığının GSMH’ya oranının 1996 
yılında %7,9’a ulaşmasıdır. Söz konusu ülkelerin cari işlemler açığı vermelerinin temel nedeni, 
kriz öncesi yıllarda ulusal para birimlerinin değerlenmiş olmasıdır. 1990’dan itibaren bu ülkelere 
yönelen ve büyük tutarlara ulaşan sermaye girişleri ulusal para birimlerinin değerlenmesine 
yol açmıştır. Bunun sonucunda, göreceli olarak pahalı hale gelen Asya ülkelerinin ihracatının 
azalması, cari işlemler dengesinin büyük açıklar vermesi ve kötü kredilerin artması eklenince, 
Asya ülkeleri paralarını çok hızlı biçimde devalüe etmek zorunda kalmışlardır (Güloğlu ve 
Altunoğlu, 2000:13). Haziran 1997-Mart 1998 döneminde Kore, Tayland, Endonezya, Filipinler 
ve Malezya para birimleri ABD doları karşısında %31 ile %74 arasında değişen oranlarda değer 
kaybetmişlerdir (DPT, 2000:38). 

Başlangıçta Asya krizi olarak nitelendirilen kriz 1998 yılında Rusya ve Brezilya’ya sıçrayarak 
küresel bir nitelik kazanmıştır. Rusya’nın Ağustos 1998’de kısmi moratoryum ilan etmesi krize 
yeni bir boyut kazandırmıştır. Rusya’nın ilan ettiği moratoryum uluslararası piyasalarda yeni bir 
panik ortamı yaratmıştır. Yatırımcılar, gelişmekte olan ülkelere açtıkları pozisyonları yeniden 
değerlendirme yoluna gitmişlerdir. Gözler bu kez Brezilya üzerine çevrilmiştir. Dış borç stoku en 
yüksek ülkelerden biri olan Brezilya, kriz dönemine cari işlemler ve bütçe açıkları ile girmiştir. 
Yoğun sermaye çıkışları Brezilya’nın büyük tutarlara ulaşan döviz rezervlerinin erimesine neden 
olmuştur 

Asya krizi dünyanın diğer bölgelerine başlıca iki kanalla yayılmıştır. Birincisi; yatırımcılar 
riskli buldukları gelişmekte olan piyasalardan çekilerek göreli olarak düşük getiriye razı 
olmuşlar ve güven duydukları gelişmiş ülkelere yönelmişlerdir. İkincisi ise, büyük ölçekli 
sermaye çıkışlarına maruz kalan ve yeni finansman olanakları bulamayan gelişmekte olan 
ekonomiler ciddi sarsıntılar geçirmiştir. Krizden etkilenen Asya ülkelerinin iç taleplerini 
kısmaları ve gerçekleşen devalüasyonlar sonucu rekabet avantajı sağlamaları, diğer ülkelerin 
ihracat gelirlerini olumsuz yönde etkilemiştir (DPT, 2000:39). 

Asya krizinden sonra bölgede faaliyet gösteren şirketlerin hisselerinde olağanüstü düşüşler 
oluşmuştur. Kriz sonucunda Hong Kong, Endonezya, Güney Kore ve Tayland borsalarında 1997 
yılında ortaya çıkan sermaye kaybı 200 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. 
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Tablo 1: Krizdeki Ülkelere (1) Yönelen Net Sermaye Akımları (Milyar $)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Toplam Net Özel 
Sermaye akımları 24.2 26,8 26,6 31,9 33,2 62,5 62,4 -19,7 -46,2

Net Doğrudan Yat. 6,2 6,1 6,3 6,7 6,5 8,7 9,5 12,1 4,9

Net Portföy Yatırımları 0,3 3,4 5,3 16,5 8,3 17,0 20 12,6 -6,5

Banka Kredi. Ve Diğer 
Serm.Akımları 17,9 17,3 15,0 8,7 18,4 36,9 32,9 -44,5 -44,5

Kaynak:  IMF Outlook 1999, s.93 (1): 5 Asya Ülkesi: Endonezya, Kore, Malezya, Filipinler, 
Tayland

Tablo 1’de kriz öncesi ve kriz sonrası süreçte, krizin en yoğun şekilde yaşandığı 
Asya ülkelerine yönelen sermaye akımları gösterilmektedir. Bu ülkelere giren net portföy 
yatırımlarındaki büyük düşüş, krizin yaşandığı 1997 ve 1998 yıllarında net bir şekilde 
görülmektedir. Bu ülkelere 1990 yılında 0,3 milyar dolar olan yıllık portföy yatırımları kriz 
öncesi yıl olan 1996’da 20 milyar dolar düzeyine yükselmiştir. Krizin başlamasıyla beraber net 
özel sermaye akımlarındaki çıkışlar da dikkat çekicidir. 

Kriz öncesinde Güney Asya’da faaliyet gösteren ABD kökenli 2400 hedge fon bulunmaktaydı. 
Yalnızca bu fonların toplam yatırım miktarı 100 milyar ABD Dolarının üstündeydi (Mann, 
1998:27). Bu ve benzeri fonlar krizinin başlangıcında, portföylerindeki varlıkların değerlerini 
korumak için hızla ulusal paradan kaçmışlar; bu hızlı kaçış “sürü etkisi” ile daha da hızlanıp tüm 
ülkelerin finansal piyasalarına yayılmıştır. Böylece bölgedeki kriz unsurları birbirini besleyen 
bir hal almıştır.

Tablo 2’de krize giren ülkelerin borsa endekslerinde meydana gelen değer kayıpları 
görülmektedir. Buna göre, en yüksek düşüş G.Kore borsasında olmuş bu ülkeyi Malezya ve 
Endonezya borsaları izlemiştir.

Tablo 2: Krize giren Asya Ülkelerinin Borsa Endekslerinde Yaşanan Değer Kayıpları 
(30.06.1997-/08.05.1998)

Ülkeler Borsa Endekslerindeki Kümülatif Değişme

Tayland -26.7

Malezya -46.2

Endonezya -40.0

Filipinler -21.3
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Hong Kong -33.8

G.Kore -50.0

Tayvan -9.1

Singapur -28.5

Kaynak: Alp, (2000) Finansın Uluslararasılaşması, Yapı Kredi Yayınları 1337, s:166

Fon çıkışları nedeniyle düşmekte olan borsa endeksleri, krizin reel sektöre yayılması, 
şirketlerin de zor duruma düşmesiyle birlikte daha hızlı bir şekilde değer kaybetmişlerdir. 1997 
yılında başlayan Asya Krizi’nden şu sonuçları çıkarmak mümkündür (Rodrik, 2000:82-83):

•	 Bankacılık sistemlerinin önemi ortaya çıkmıştır. Krizin başlamasında Güneydoğu 
Asya ülkeleri bankacılık sistemlerindeki zaaflar başlıca rolü oynamıştır. 

•	 Ekonomilerinde büyük cari işlemler ve bütçe açıkları gibi makroekonomik dengesizlikler 
bulunan ülkeler krizden en çok etkilenen ülkeler olmuşlardır. 

•	 Makro ekonomik dengelerle uyumlu olmayan kur politikaları, spekülatif ataklara hedef 
olarak krizin yayılmasına katkıda bulunmuştur.

•	 Uluslararası sermaye piyasaları, iyi ve kötü riskleri ayırt etmede pek de başarılı 
olamamaktadırlar. 

•	 Kısa vadeli sermayeye aşırı derecede bağımlılık ülkeler açısından olumsuz sonuçlar 
doğurmaktadır. 

•	 Dışa açık ekonomilerde sermaye akışındaki tersine dönüş daha büyük etkiler 
yaratmaktadır.

Asya Krizi’nin ortaya çıkardığı bir başka durum ise; ekonomilerinde dengesizlik, kur 
politikalarında uyumsuzluk bulunmayan ülkelerin bile finansal krizlere karşı tamamen güvence 
altında bulunmadıklarıdır. Yatırımcıların beklentileri ve davranışları yayılma etkisi sonucunda 
krizin bu ülkelere de sıçramasına neden olabilmektedir. 

3.3. Amerikan Mortgage Krizi 

2007 yazında ABD’de başlayan ve 2008 yılının ortalarından itibaren Amerikan bankası 
Bear Stearns’ın iflasını açıklaması, bunu diğer büyük yatırım bankaları olan Lehman Brothers 
ve Merrill Lynch’in izlemesi ve bu sub-prime kredileri sigorlayanan dünyanın en büyük sigorta 
şirketlerinden biri olan AIG’nin zor duruma düşmesiyle beraber derinleşen daha sonra da diğer 
ülkelere yayılan krizin temelleri daha önceki yıllara dayanmaktadır. Bu krizin ortaya çıkmasına 
neden olan süreç şu şekilde özetlenebilir. 

1990’lı yılların sonuna doğru oluşan ve teknoloji hisselerinin aşırı değerlenmesinden 
kaynaklanan “teknoloji balonunun” patlamasından sonra ABD’de ekonomisinde durgunluk 
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baş göstermiştir. Bu duruma 11 Eylül 2001 yılındaki terör saldırıları da eklenince durgunluğun 
etkileri daha ağır hissedilir hale gelmiştir. Amerikan ekonomisini durgunluktan kurtarmak 
isteyen ABD Merkez Bankası (FED) faiz oranlarını hızlı bir şekilde düşürmüştür. Mayıs 2000 
ile Kasım 2001 arasında geçen yaklaşık 1.5 yıl içerisinde faiz oranları %6,5 seviyesinden %1,75 
seviyesine kadar düşürülmüştür. Yapılan faiz indirimleri konut kredilerini artırarak konut 
sektörünü canlandırmıştır. Kârlarını artırmak amacıyla bu canlanmadan yararlanmak isteyen 
bazı bankalar, düşük gelirli kişilere, mortgage kredileri kullandırmaya başladılar (Ünal ve Kaya, 
2009:3). Sadece dar gelirlilerin kullandığı bu türden yüksek riskli kredilerin boyutu 1.5 trilyon 
doları geçmiştir (Müsiad, 2009:28-29). Bu durum, bir yandan ABD’de ev sahipliğinin hızla 
tabana yayılmasını sağlarken diğer yandan ülkedeki emlak fiyatlarının hızla artışını sağlamıştır 

Emlak fiyatlarındaki artışla yaygınlaşan, ikinci ipoteklerden kaynaklı krediler yoluyla 
tüketici talebinde ve ekonomide büyüme sağlanırken, “menkul kıymetleştirme” yoluyla emlak 
kredileri uluslararası piyasalara ihraç edilmiştir. Kullandırılan krediler teminat gösterilerek 
piyasaya tahvil satışları yapılmış, bu tahvillerden yatırım bankaları, hedge fonlar ve çeşitli finans 
kuruluşları yeni türev ürünler yaratarak bu ürünleri diğer ülkelere ihraç etmişlerdir. Böylelikle 
kredi riskleri bütün mali kesime yayılmıştır. Bu durum merkezinde inşaat sektörünün ve finans 
piyasalarının bulunduğu, küresel piyasalar tarafından fonlanan talebin tetiklediği bir ekonomik 
balona yol açmıştır (Birdal, 2009:1). Dolayısıyla da kriz başladığında ABD olmak üzere bu 
menkul kıymetleri satın alan diğer ülkelerdeki bankacılık sektörü ve bu kağıtları sigortalayan 
şirketler büyük bir ödeme güçlüğü içine girmişlerdir (Bahçekapılı, 2009:133). IMF Küresel 
Finansal istikrar raporunda, toksik varlıkların toplam tutarının 4.1 trilyon dolar olarak tahmin 
edilmekte, bunun 2.7 trilyon dolarının ABD, 1.2 trilyon dolarının Avrupa, 150 milyar dolarının 
ise Japon finansal kuruluşlarında olduğu belirtilmektedir (Togan, 2009:7).

Alacaklarını tahsil edemeyen bankalar ya icra yoluna gitmişler ya da diğer bankalardan 
borç bulmaya çalışmışlardır ve sonuçta likidite krizi başlamıştır. ABD piyasalarında başlayan 
kriz kısa sürede küresel piyasalara yayılmıştır. Mortgage tahvilleri, menkul kıymetleştirme 
yoluyla küresel piyasalarda sürekli el değiştiren tahviller olduğu için, tüm uluslararası finansal 
sistem dalgalanma eğilimine girmiştir. 

Krizin küresel boyut kazanmasında ve uluslararası anlamda diğer finans kurumlarına 
yayılmasında ABD’nin kamu destekli iki dev mortgage kuruluşu Fannie Mae ve Freddie Mac’in 
ipotekli konut finansmanı sistemindeki kredilerin geri ödeme güçlükleri ve sermaye yetersizliği 
nedeniyle sistemin bütünü için tehdit haline gelmeleri rol oynamıştır. Buna ilaveten Amerika’nın 
ikinci büyük yatırım şirketi olan Lehman Brothers’ın iflası birçok finansal kuruluşu ve yatırımcıyı 
iflasa sürüklemiştir. Şirketin iflası ile geride 613 milyar dolar borç kalmış ve pek çok ülkenin 
bütçesi ile milli hasılasından büyük olan bu paranın sistemden çıkışı dünyada büyük bir korku 
ve tedirginliğe yol açmıştır (Çetinkaya, v.d., 2008:223).     

Bu süreçte başta ABD, İngiltere ve AB ülkeleri olmak üzere küresel krizden etkilenen 
ülkelerde krizden çıkmak için çeşitli önlemler alınmıştır. Bu noktadan sonra derinleşen krizi 
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önlemek için, öncelikle ABD’de Ekim 2008’de 700 Milyar dolarlık bir kurtarma paketi 150 milyar 
dolar daha eklenerek kabul edilmiştir. ABD’nin kurtarma paketini diğer dünya ülkeleri takip 
etmiş ve gelişmiş ekonomilerden gelişmekte olan ekonomilere kadar dünya üzerinde birçok 
ülke küresel krize karşı önlem olarak çeşitli paketler açıklamışlardır. Ödeme güçlüğü çeken 
İzlanda, Ukrayna, Pakistan, Macaristan gibi ülkeler ise çare olarak IMF ile stand-by antlaşması 
yapma yolunu seçmişlerdir (Ünal ve Kaya, 2009:5). ABD’nin tedbir paketini açıklamasından 
sonra AB ülkelerinin de buna katılımı ile uluslararası işbirliğinin önemi artmıştır. G-20’ye dahil 
olan ülkeler yapılan zirvede, krize karşı beraber hareket etme kararı almışlardır.

Tablo 3’de de görüldüğü üzere birçok ülke krizin ağırlaşmaması ve uzamaması için yardım 
paketleri açıklamıştır. Bu paketlerde Amerika ilk sırada yer alırken onu İngiltere, Japonya, Çin 
ve Almanya izlemektedir. Bu paketlerin toplamının 5.5 trilyon doları aştığı görülmektedir. 
Açıklanan paketler krizin diğer ülkelere yayıldığının da bir göstergesidir. 

Tablo 3: Ülkelerin Açıklamış Olduğu Kurtarma Paketlerinin Maliyetleri

Sermaye 
Enjeksiyonu Garantiler Toplam Önlem Paket Tutarı

ABD 250 Milyar $ 1.487 Milyar $
Almanya 70 Milyar € 412 Milyar € 482 Milyar €
Fransa 40 Milyar € 320 Milyar € 360 Milyar €
İtalya 40 Milyar €
İngiltere 50 Milyar € 250 Bin £ 400 Milyar £
Avusturya 15 Milyar € 85 Milyar € 100 Milyar €+26 Milyar $
Danimarka 35 Milyar Kron+18 Milyar $
Yunanistan 15 Milyar € 28 Milyar €
İrlanda 450 Milyar € 450 Milyar €
Macaristan 3 Milyar $ 3 Milyar $
Kore 100 Milyar $ 100 Milyar $
Hollanda 200 Milyar € 200 Milyar €
Portekiz 20 Milyar € 20 Milyar €
İsveç 206 Milyar $ 200 Milyar $ 206 Milyar $
İspanya 80 Milyar € 100 Milyar € 180 Milyar €
Japonya 632 Milyar $
Norveç 57,4 Milyar $
Brezilya 13 Milyar $
Rusya 50 Milyar $ 86 Milyar $
Çin 586 Milyar $
Arjantin 3,7 Milyar $
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Kaynak: Erdönmez, (2009) “Küresel Kriz ve Ülkeler Tarafından Alınan Önlemler 
Kronolojisi”, Bankacılar Dergisi, Sayı 6, s:90

Krizin diğer ülkelere yayıldığının en önemli göstergelerinden biri de dünyadaki birçok 
ülke borsasında kriz sonrasında yaşanan önemli değer kayıplarıdır. Küresel kriz dünyanın en 
büyük borsalarının 2007−2008 döneminde ortalama %50’nin üzerinde değer kaybetmesine 
neden olmuştur. Borsaların değeri 2007−2008 döneminde 32 trilyon dolar kayba uğramıştır. 
Dünyanın en büyük 50 borsası içinde en fazla değer kaybına uğrayan New York Borsası olmuştur. 
New York borsasındaki kayıp 6.4 trilyon dolara ulaşmıştır. Asya’nın en büyük üç borsası Hong 
Kong, Tokyo ve Çin borsaları 2007-2008 döneminde 1.8’er trilyon dolarlık kayıplar yaşamışlardır. 
Krizden en fazla etkilenen borsaların başında gelen Rusya Borsası ise petrol fiyatlarındaki 
düşüşün de etkisiyle dolar bazında %73.5 değer yitirmiştir.

 Tablo 4’de ise kriz sürecinde ülkelerin krize karşı almış oldukları önlemler gösterilmektedir. 
Bu bağlamda birçok ülke krizin etkilerini azaltabilmek için çeşitli önlemlere başvurmuştur. Krizin 
Amerika merkezli olması en fazla önleminde Amerika tarafından alınmasını gerektirmiştir. 
Amerika likidite desteğinden kamulaştırmaya kadar uzanan geniş bir yelpazede önlemler 
almıştır. Türkiye’nin krize karşı almış olduğu önlemlere bakılacak olursa; bu önlemler arasında 
likidite desteği, faiz indirimi ve vergi indirimleri yer almaktadır. Ülkeler tarafından alınan bu 
önlemler dünyada krizin daha da derinleşmesini ve etkilerinin artmasını engellemiştir. Gelinen 
noktada Amerika’da krizin zayıfladığı Avrupa’da ise krizin etkilerinin görülmeye devam ettiği 
söylenebilir. Krize yüksek borçluluk oranları ile yakalanan İrlanda, Portekiz, İzlanda, İtalya, 
İspanya, Kıbrıs Rum Kesimi gibi ülkelerde krizin etkileri devam etmektedir.  Avrupa’daki krizin, 
(her ne kadar farklı nedenlerden ortaya çıkmış olsa da) mortgage krizinin devamı niteliğinde 
olduğu ve yayılma etkisi açısından benzer özellikler taşıdığı görülmektedir. Krizin çözümüne 
yönelik olarak; dünyada birçok merkez bankasının uyguladığı, genişletici para politikalarının 
gelecekte dünya ekonomisinde enflasyonist bir baskı oluşturabileceği de unutulmamalıdır. 

Tablo 4: Küresel Kriz Sırasında Ülkelerce Alınan Tedbirler
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Likidite Desteği X X * X X X X X * X X X * X X X

Faiz İndirimi X X * X X X * X X X * X X X

Yurtiçi piy. likidite 
imkan ilişkin 
düzenleme

X X * X X X X X * X X X * X X X X X
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Yabancı Para Swap 
İşlem Başlatılması 
ya da artırılması

X

X
X * X X X * X X X * X X X

Teminat Swapları X X X X

Banka borç tam/
kısmi garanti X X X X X X X < X

Likit olm. Varlık. 
Doğrudan/dolaylı 
şekilde alımı

X < < < X

Sermaye 
enjeksiyonu X X X X X X < X < X

Kamulaştırma X < X < X X

Açığa satışlara 
getirilen kısıt X X X X X X X X X X X

Mevduat 
güvencelerinin 
artırılması

X X X X X X X < X < X <

IMF ile stand-by 
anlaşması X

Kaynak: Müsiad 2010 “Türkiye Ekonomisi Raporu”, Araştırma Raporları, Sayı 66, Mayıs 
2010, s:38-39. x:Uygulanmış ya da uygulanmakta olan önlemler, *:Avrupa Merkez Bankasının 
aldığı kararlar geçerlidir

Mortgage krizi için sonuç olarak: yeni finansal ürünlerin ortaya çıkarılması, finansal 
piyasaların kuralsızlaşması, finansal sistemin birbirinin içerisine fazla geçmesi sonucunda 
sistemik riskin artması ile ortaya çıkan ve diğer piyasalara yayılan bir kriz olduğu söylenebilir. 
Ayrıca, uluslararası finansal sistemdeki bazı denetleyici kurumların, uluslararası finansal 
piyasalarda biriken riskleri anlamada ve uyarmada geç kalmaları kriz dinamiklerinin yayılmasına 
ve küreselleşmesine neden olmuştur.

4. YAYILMA ETKİSİ VE BU ETKİYİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER 

Son zamanlarda dünya çapında yaşanan krizler sonrasında yapılan akademik çalışmalarda, 
küreselleşmenin de etkisiyle “sistemik risk ve kriz” tanımları ile yayılma etkisi (bulaşma etkisi) 
finans literatüründe önemli bir yer tutmaya başlamıştır. Sistemik risk herhangi bir piyasada 
ortaya çıkan olumsuzluğun ödeme sistemleri ve sermaye hareketleri yoluyla diğer piyasalara 
yansıma riskidir. Artık küreselleşen dünyada krizlerin en temel özelliklerinden biri sistemik 
risk taşımaları ve yayılma etkisi göstermeleridir. Bu şekilde herhangi bir ülkede ortaya çıkan 
kriz diğer ülkeleri de etkisi altına alabilmektedir. Yayılma etkisi; krizin ortaya çıktığı ülkenin 
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ekonomik gücüne, o ülkenin dış piyasalarla bağlantısının derinliğine v.b. gibi etkenlere göre 
değişiklik göstermektedir. 

Bir ülkede başlayan finansal krizin, başka bir ülkede de finansal krize neden olması, diğer 
ülkenin makro ekonomik verilerinde bozulma ya da iktisadi karar birimlerinin beklentilerinde 
kötüleşme yaratmasından kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda Masson; yaşanan finansal krizleri 
yayılma (spillovers) ve bulaşma (contagion) etkisi şeklinde ikili bir ayrıma tabi tutmuştur. 
Gelişmekte olan ülkede yaşanan finansal krizin ticaret kanalı yada devalüasyon kanalı ile 
diğer ülkenin makro ekonomik verilerini bozmasına yayılma etkisi demiştir. Uluslararası fon 
yöneticilerinin krize girmiş olan bir ülkedeki kayıplarını telafi etmek amacıyla diğer ülkelerden 
satış yapmasını ve böylelikle ekonomide bekleyişlerin değişmesi sonucunda diğer ülkenin de 
krize doğru sürüklenmesini ise bulaşma etki olarak nitelendirmiştir (Masson, l998:3-5).

Yayılma etkisini genel olarak temel yayılma (fundamentals contagion), reel bütünleşme 
yayılması (real integration contagion), sürü psikolojisinden kaynaklanan yayılma (herding 
contagion) ve (institutional contagion) kurumsal yayılma olarak 4 grupta toplayabiliriz. Eğer 
krizden etkilenen ülkeler benzer ekonomik temellere veya ortak dış şoklara sahipse söz konusu 
olan temel yayılmadır. Bir ülkede ortaya çıkan finansal kriz sonucunda yatırımcılar diğer 
ülkelerdeki risklere karşı daha hassas hale gelerek, benzer zayıf temellere sahip ülkelerdeki 
yatırımlarını azaltırlar. Reel bütünleşme yayılması: yakın geçmişte kriz yaşamış bir ülkeyle 
ticari partner olan veya bütünleşmiş ekonomilere sahip olan diğer ülkeler üzerinde, yakın 
zamanlara kadar sürdürülebilir olarak görülen temellerin yetersiz bir hal alması ve önemli 
reel etkiler yaratmasıdır. Rekabetçi avantaj sağlamak isteyen ülkenin para biriminin değerini 
düşürmesinden dolayı da yayılma gerçekleşebilir. Sürü psikolojisinden kaynaklanan yayılma: 
yatırımcıların davranışlarını kendi beklentilerine göre ya da edinmiş oldukları bilgilere göre 
değil de diğer yatırımcıların davranışlarına göre yönlendirdiklerinde ortaya çıkan durumdur. 
Bazı bilgileri edinmek maliyetli olduğu için ve küçük yatırımcıların böyle olanakları olmadığı 
durumlarda, büyük yatırımcıları takip etmeleri sonucunda ortaya çıkar. Kurumsal yayılma ise, 
bir ülkede ortaya çıkan finansal krizin borsadaki düşüşü tetiklemesiyle beraber, yatırımcıların 
krizden başlangıçta etkilenmeyen diğer ülkelerde tuttukları varlıkları azaltmaları sonucunda 
ortaya çıkar. Çünkü fon yöneticileri diğer ülkede daha az varlık tutarak, portföylerini dengelemek, 
risk/getiri oranlarını düzenlemek isteyebilirler. (Fratzscher, 1998:668-669) 

Ülkeler arasındaki finansal bağımlığın en az iki farklı sebebi vardır. Birincisi, krizlerin 
doğrudan finansal bağlantılar sebebiyle sınır ötesi büyük şirketlere sıçraması ikincisi de dolaylı 
finansal bağlantılar yoluyla yayılmadır. Eğer bir ülke bir başka ülkeye, kriz yaşayan bir ülkenin 
şartlarına benzer şartlarda olduğu için kredi vermezse kriz bu ülkeye de sıçrayabilir. Ülkeler 
arasında ticaret hacmi yüksek ise krizin diğer ülkeye yayılma olasılığı yüksektir. Ayrıca, pazarda 
birbirinin rakibi olan ülkelerden birisinin parası değer kaybettiğinde, diğeri rekabet gücünü 
geri kazanmak için devalüasyon yapmaktan kaçınamayabilir. İkincisi, yatırımcılar arasında 
sürü davranışı şeklinde nitelendirilen davranuş şeklidir. Bu davranışlar ülkeye özgü temellerden 
ya da ülkelerin bağımlılığından kaynaklanmamaktadır. Buna benzer bir argüman Goldstein 
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(1998) tarafından uyanma ikazı (wakeup call) olarak adlandırılmıştır. Buna göre; bir ülkedeki 
kriz uluslararası yatırımcıları uyandırarak diğer ülkelerin finansal pazarlarında eşanlı harekete 
sebep olmaktadır (Fratzscher, 2002:7-8). 

Dünya ekonomisi, özellikle son çeyrek yüzyıl içerisinde hızlı bir “küreselleşme” sürecine 
girmiştir. Küreselleşme ile birlikte, gelişmiş, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkeler arasında 
işbirliği olanakları genişlemiştir. Ülkeler arasında ticaret sınırlarının önündeki engeller giderek 
azalmaya ve ortadan kalkmaya başlamıştır. Gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere ileri 
teknoloji transferi artmış, ülkeler arasında işgücü akımı hızlanmış, yabancı sermaye akışında 
önemli gelişmeler yaşanmıştır. Uluslararası ticaret hacmi genişlemiş ve uluslararası finans 
piyasaları gelişmiştir. İşte bu ilişkiler, “küresel ekonomik bütünleşme” adı verilen olguyu 
gündeme getirmiştir. Küresel ekonomik bütünleşme ise ülkeleri çeşitli açılardan birbirine 
bağımlı hale getirmiştir. 

Dünyada birçok ülkenin finansal serbestleşme politikalarını benimsemeleriyle bağlantılı 
olarak, finansal sermayenin önündeki engelleri kaldırılması ve uluslararası yatırımcıların birçok 
ülkede işlem yapması, uluslararası sistemde tarafları hem borçlu ve hem alacaklı durumuna 
getirmektedir. Taraflardan birinin ödeme yükümlülüğünü zamanında yerine getirmemesi ya da 
temerrüde düşmesi alacak-borç ilişkisi içinde bulunan bütün tarafları doğrudan diğer tarafları 
ise dolaylı olarak etkilemektedir. Bu durum sistemik riskin temelini oluşturmaktadır. Bunun 
sonucunda da uluslararası finansal sistemle bütünleşmiş bir ülkede ortaya çıkan olumsuzluk, 
sadece bu ülkenin sorunu olarak kalmamakta, diğer ülkelere de yayılabilmektedir. 

Ticari ve finansal anlamdaki küreselleşmenin artması krizlerin yayılmasını da 
kolaylaştırmaktadır. 1998 yılında Asya ülkelerinde ortaya çıkan krizin bölgeye yayılması ve 
Amerika’da ortaya çıkan mortgage krizinin de bütün dünyayı etkilemesi bunun en önemli 
göstergelerindendir. Ülkelerarasında artan finansal bütünleşme, sistemin tümünü etkilemekte 
ve sistemin tümü üzerinde risk oluşturmaktadır. Uluslararası finansal sistemde yatırım yapan 
aktörlerin aynı olması, yatırımcılar tarafından sistemin bir bütün olarak algılanmaya başlanması, 
bir ülkedeki kurumun çıkarttığı finansal aracın ya da türevlerinin başka ülkelerdeki kurumlarca 
satın alınması gibi faktörler yayılma etkisini kolaylaştırmaktadır. Yapmış olduğumuz literatür 
taramalarına göre yayılma etkisini artıran faktörleri 4 ana başlıkta toplayabiliriz.

4.1. Finansal Küreselleşme ve Finansal Serbestleşme Politikaları

Finansal küreselleşme; ulusal finans piyasalarını ayıran sınırların ortadan kalkması, finans 
piyasalarının çeşitli kontrol ve sınırlamalardan arındırılarak uluslararası rekabete açılması, 
piyasaların konvertibiliteye sahip olmaları, kurların dalgalanmaya bırakılması uluslararası 
sermaye akımlarının artması ve yatırım fonları ile yatırım ortaklıkları gibi yeni kurumsal 
yatırımların finans piyasalarındaki rollerinin artması şeklinde tanımlanmaktadır. Finansal 
küreselleşme hem küreselleşmenin bir parçası hem de küreselleşmeyi hızlandıran önemli bir 
unsurdur (Aydemir ve Kaya, 2007:271).
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Özellikle 1980’li yıllarda ve sonrasında finansal faaliyetlerin küreselleşmesinin, hızlı bir 
gelişme göstermesi ile uluslararası finans piyasalarını birbirinden ayıran sınırlar hemen hemen 
ortadan kalkmıştır. Bu süreç, uluslararası sermaye hareketlerinin kaynağının, kanallarının 
ve hacminin değişmesine neden olmuştur.   Bu gelişmelerin temelinde, gelişmekte olan 
ülkelerin uluslararası finansal faaliyetleri kendi ülkelerine çekmek için uygulamaya koydukları 
deregulasyon politikaları, esnek kur rejiminin benimsenmesi, finansal araç türlerindeki hızlı 
artış, telekomünikasyon araçları gibi siyasal, kurumsal ve teknik faktörler yer almaktadır (Aras, 
2003:73). 

Finansal küreselleşme içinde iki özelliği barındırmaktadır. Bunlar; sermayenin serbest 
dolaşımı ve finansal hizmetlerin serbestleşmesidir (Chai and Rhee, 2005:2). Dünya ölçeğinde 
uygulamaya konulan serbestleşme politikalarının asıl amacı piyasalara ilişkin aşırı düzenlemeleri 
ortadan kaldırmak, kaynak dağıtımında piyasa mekanizmasının işleyişini daha fazla 
kuvvetlendirmektir. Bu durum; sermayenin sınır ötesi hareketliliğine ve sermaye maliyetlerinin 
azalmasına neden olmaktadır. Böylelikle, ulusal para ve sermaye piyasaları birbirlerine bağlanıp 
adeta küresel bir sermaye piyasasını oluşturmaktadır. Bu süreçte ülkeler, bir taraftan küresel 
finansal sermayeyi çekmek vasıtasıyla yurtiçi bazı sorunları çözmek, ekonomik açıdan büyümek 
ve dünyayla bütünleşmek amacına yönelirken diğer taraftan uluslararası finansal dalgalanma ve 
krizlerin yıkıcı etkilerinden kaçınmak, ikilemi ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Eski sosyalist 
ülkeler, diğer ülkelerden geç de olsa bu sürece katılmışlardır ve sermaye hareketlerinin önündeki 
engelleri kaldırmak için gerekli düzenlemeleri yapmaktadırlar. Uluslararası finans alanındaki 
serbestleşme ve engellerin kalkması, giderek uluslararası ticaret ağlarının güçlenmesine hatta 
küresel ya da bölgesel üretim/yatırım ağlarının oluşmasına yol açmaktadır. Son yaşanan krizler 
ışığında, finansal serbestleşmenin uygun bir şekilde yapılmadığında, tüm uluslararası finansal 
sistemi tehditlere açık hale getirdiği net bir şekilde görülmektedir. 

Liberalizasyon sürecinde makroekonomik istikrarsızlıklar, finansal yapıdaki zayıflıklar, 
borçların yapısının uzun vadeden kısa vadeye kayması ve borcun finansmanında yaşanan 
zorluklar genellikle ekonomiyi finansal açıdan kırılgan bir hale getirmektedir (Ural, 2003:13). 
Böyle bir durumda, uluslararası piyasalarda ortaya çıkan kriz, bu tür sorunlarla uğraşan bir 
ülkeye kolayca yayılabilmekte ve etkisi altına alabilmektedir.

Ulusal finans piyasalarında yapılan uluslararası nitelikteki işlemlerin giderek artması 
bir yandan ülkeleri ve ulusal finans piyasalarını küresel piyasalarla giderek artan ölçüde 
bütünleştirirken bir yandan da dışsal şoklara daha açık hale getirmektedir. Son krizlerin 
diğer ülkelere yayılmasının temelinde, finansal piyasaları düzenleyen sistemlerin yetersizliği 
ve finansal piyasalarda devam eden değişime ayak uyduramayan denetleyici mekanizmaların 
varlığı yatmaktadır. Bu bağlamda, finansal serbestleşmenin aşırı boyutlara varmasının bir 
sonucu olarak, ortaya çıkan krizlerin yalnızca ortaya çıktığı ülke ile sınırlı kalmayıp çevre 
ülkelere de yayıldığını, hatta tüm uluslararası mali sistemi etkilediği söylenebilir. 
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4.2. Bölgesel Bütünleşmeler ve Uluslarüstü Kurumlar

Son yıllarda devletler adeta bölgesel bütünleşmeler içinde bir yer kapma yarışına 
girmişlerdir. Bölgesel bütünleşmeler ise kendi içlerinde tek bir pazar oluşturarak bunun getirdiği 
avantajlardan yararlanmak istemektedirler. Bu amaçla; üye ülkelerde birçok alanda teknik, siyasi 
ve hukuki yapılar birbirine uyumlaştırılmaktadır. Böylece devletler birçok kanaldan birbirine 
yakın ve bağımlı hale gelmektedir. Bütünleşme derecelerinde ileri aşamalara geçildikçe ülkeler 
arasındaki karşılıklı bağlantılar da artmaktadır. Kimi düşünürlere göre, bölgesel bütünleşme 
hareketleri, gelecekte küresel çapta oluşacak serbest ticari ve finansal bütünleşme ortamına 
geçişin ön safhasını oluşturmaktadır.

Entegrasyonun gerçekleştirildiği coğrafi alanda; giriş engellerinin kaldırılması finans 
piyasalarındaki mevzuatın uyumlaştırılması denetleme ve vergi çerçevesinin uyumlaştırılması, 
finansal standartların ortak hale getirilmesi, sermaye piyasalarının entegrasyonu gibi alanlarda 
yapılan çalışmalar bölgedeki ülkeler arasındaki finansal entegrasyonu artırmaktadır (İçke 
2009:201). Ayrıca entegrasyon sonucunda birlik içinde oluşan ticaret yaratıcı ve ticaret saptırıcı 
etkiler sebebiyle, doğal ticari ortak olarak isimlendirilen ülkelerde ekonomik entegrasyon 
potansiyel olarak refah artışı yaratırken kriz durumlarında doğal ticari ortaktaki talep daralması, 
oluşan ticari bağlar vasıtasıyla bu durumu tersine çevirip birlikteki diğer ülkeleri olumsuz 
etkileyebilmektedir (Yıldırım ve Dura, 2007:143). 

Entegrasyona dahil olan ülkeler arasındaki iktisadi, siyasi, sosyal, teknolojik, bağların 
artması, aralarındaki işbirliği hareketlerini artırmakta, işbirliği hareketlerinin artması da; 
iktisadi, siyasi, sosyal, teknolojik bağların artmasını sağlamaktadır. Birbirini karşılıklı olarak 
besleyen bir mekanizma söz konusudur. Bu durum; çok taraflı üretim, ticari ve finansal 
ilişkilerin gelişmesini (yoğunlaşmasını) sağlayan entegrasyon içerisinde yer alan, bir ülkede (ya 
da birkaç ülkede) ortaya çıkan ekonomik olumsuzlukların hızla blokta yer alan diğer ülkelere de 
yayılmasında büyük rol oynamaktadır.  

Yayılma etkisini artıran faktörlerin bir diğeri de; WTO, IMF ve Dünya Bankası gibi 
uluslarüstü (supranasyonel) örgütlerin, ön plana çıkmasıyla beraber ulus devlet anlayışının 
zayıflaması, bu süreçte bu kurumlardan borç alan ülkelerin “tek bir küresel pazar hedefiyle” 
bağlantılı olarak, bu kurumların istediği düzenlemeleri “yapısal uyum programları” adı 
altında yerine getirmeleridir. Bu düzenlemeler; piyasaların serbestleşmesini, sermayenin 
vatansızlaşmasını ve dolaşım hızının artmasını sağlayarak ülkeleri, küresel finans ve ticaret 
sistemini daha bütünleşmiş bir duruma getirmektedir. Dolayısıyla küresel finans ve ticaret 
sistemine giderek daha fazla entegre olan ülkeler bu sistemde meydana gelecek şoklara da daha 
duyarlı hale gelmektedirler.  

4.3. Teknoloji ve İletişim Alanındaki Gelişmeler

Teknolojik devrim sayesinde dünya, yerleşen deyimiyle “küresel köye” dönecek kadar 
küçülmüştür. Dünyada serbest piyasa ekonomisinin benimsenmesine, teknoloji ve iletişim 
alanındaki gelişmelerin de eşlik etmesiyle birlikte küresel anlamda sermaye hareketleri artmıştır. 
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1980’li yıllardan itibaren dünya genelinde ülkelerin sermaye hareketlerini liberalleştirmeleri, 
uluslararası mali piyasaların hızla derinleşmesine ve bütünleşmesine neden olmaktadır. 
Teknolojide yaşanan gelişmeler bu süreci tamamlar bir nitelik taşımaktadır. 

Günümüzde teknolojideki ve iletişimdeki gelişmeler finansal piyasaların gelişen (değişen) 
ortamının en önemli belirleyicileri konumundadır. Birçok fonksiyonun otomasyona geçmiş 
olması nedeniyle, iletişim ve teknolojiye günümüzde en çok ihtiyaç duyan sektör finansal 
sektördür. Yeni gelişen bilgisayar teknolojileri uluslararası finansal piyasaların birbirleriyle 
olan etkileşimini artırdıkları gibi finansal piyasaların bütünleşmesine de katkı sağlamaktadırlar 
(Alp, 2002:25-26). Para, uluslararası düzeyde birbirlerine son derece bağlı bilgisayar şebekeleri 
aracılığıyla 24 saat dünyada rahat bir şekilde dolaşmaktadır. Böylelikle para, yeni bir nitelik 
kazanarak, dijital bir hal almış ve sadece bilgisayar ekranlarında görünen bir rakam haline 
gelmiştir. Yeni elektronik sistemler sayesinde uluslararası bir yatırımcı tüm dünyadaki finansal 
piyasalarda işlem yapabilmektedir.

Teknolojik yenilikler; aynı bilgi kanallarını takip eden yatırımcıların homojen yolla 
piyasaya iletilen sinyalleri yorumlayarak finansal kararlarında benzer hareket etmeleri şeklinde 
tanımlanan  “sürü psikolojisi” (herding behaviour) (Vieira ve Pereira, 2015:79) ya da piyasalarda 
kendilerinin bilmediği bir şey olduğuna inanan bu nedenle diğer yatırımcıların kararlarını taklit 
eden yatırımcı davranışı şeklinde tanımlanan “bandwagon etkisini” özellikle kriz zamanlarında 
artıran bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda, teknolojik yenilikler hem haberlerin 
çok daha hızlı yayılmasını sağlamakta hem de çeşitli spekülasyonlar vasıtasıyla finansal 
piyasalardaki panik havasının artmasını sağlamaktadırlar.

Sonuç olarak; teknolojik gelişmeler küresel anlamda verilerin izlenmesini ve özellikle kriz 
zamanlarında kötü gelen verilere bütün ülke piyasalarında hızla olumsuz tepkiler verilmesini 
kolaylaştırmaktadır. Finansal piyasalarda yatırım yapan küresel yatırımcıların teknolojik 
yeniliklerden faydalanarak, kriz zamanlarında aynı anda birçok ülke piyasasında benzer 
işlemlerde bulunmaları, gerek krizin etkisinin diğer ülke piyasalarında da hissedilmesini 
gerekse de diğer ülkelere yayılmasını kolaylaştırmaktadır. Mortgage krizinde de görüldüğü gibi 
Amerikan piyasasındaki gelişmeleri ve buradan gelen verileri yakından takip eden uluslararası 
yatırımcılar olumsuz gelişmeler karşısında diğer ülke piyasalarında da hızla olumsuz tepki 
vererek krizin finansal anlamda diğer ülkelere yayılmasında rol oynamışlardır. 

4.4. Finansal Yenilikler

Finansal yenilik; finansal piyasaların tam olmaması veya finansal aracılığın etkin 
olmaması sonucu doğan kâr fırsatlarından yararlanmak için ortaya çıkan ya bir ürün ya da bir 
süreç olarak tanımlanabilir (Horne, 1985:625). Finansal yeniliklerin ilke olarak temel görevi: 
piyasalardaki bazı eksiklikleri tamamlamak böylece, firmaların, hane halkının, hükümetlerin 
daha iyi finanse olmalarını sağlamak ve riski dağıtmaktır (Hartmann, Papaioannou ve Diğ., 
2007:18). Günümüzde elektronik fon transferi, vadeli döviz işlemleri, swap işlemleri, repo-ters 
repo işlemleri, futures, opsiyonlar, tahvil ve bono işlemlerine ilişkin bir çok finansal yenilik 
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bankalar tarafından yatırımcıların hizmetine sunulmakta ve bu yeniliklere sürekli yenileri 
eklenmektedir.

Finansal yeniliklerle ilgili olarak bahsedilmesi gereken en önemli kavramlardan biri de 
menkul kıymetleştirme (securitization) kavramıdır. Menkul kıymetleştirme; gelecekte nakit 
girişi doğuracak alacakların bir havuzda bir araya getirilerek, bu havuza dayalı menkul kıymet 
türetilmesi ve bu türetilen menkul kıymetlerin üçüncü kişilere satılması olarak tanımlanabilir 
(Ceylan ve Korkmaz, 2000:329). Böylelikle likit olmayan varlıklar likit hale getirilerek alım satımı 
kolaylaştırılmaktadır. Ayrıca, bu tür bir getiriden faydalanmak isteyenlere bu menkul kıymetler 
satılarak yatırımcı sayısı artırılmaktadır. Bu araçların bazıları, esas çıkış amaçlarından çok farklı 
bir yapıya bürünerek başka finansal araçların ortaya çıkmasına öncülük etmektedirler. Finansal 
araçların sayısının artması, piyasaya yeni aktörler kazandırmakta (kurumsal yatırımcılar, 
fon yöneticileri vb.) ve ticareti yapılabilen yeni ürünler ortaya çıkarmaktadır. Küreselleşen 
dünyada gün geçtikçe daha fazla riskle karşı karşıya kalan yatırımcılar, ortaya çıkan yeni riskleri 
yönetebilmek için bu tür yeni finansal araçları tercih etmektedirler. Bu tür finansal ürünleri elinde 
bulunduran dünyanın herhangi bir yerindeki finansal kuruluşun bu ürünleri başka yerlerdeki 
kuruluşlara satması, finansal sistemin iç içe geçmesini sağlamaktadır. Böylelikle sistemik risk 
bütün finansal piyasalara yayılmaktadır. Özellikle finansal yeniliklerin, kriz zamanlarında asli 
görevi olan riski dağıtma işlevini yerine getirmede zorlandıkları ve sistemik riski artırıcı yönde 
etki yarattıkları söylenebilir. 

Ayrıca, yeni finansal ürünlerin ortaya çıkması, daha önce mevcut olmayan piyasaları ortaya 
çıkarmakta, birçok finansal aracın ikincil piyasasının kurulmasını sağlamaktadır. Bankaların 
mevcut bir finansal araçtan başka araçlar yaratmaları bunların takibini ve denetlenmesini 
zorlaştırırken, bu araçların dünyadaki farklı finansal kesimler tarafından satın alınması, 
ödemeler sisteminde meydana gelebilecek bir olumsuzluğun (mortgage krizinde olduğu gibi) 
dünyanın diğer piyasalarına da yayılmasını kolaylaştırmaktadır.

Dünya piyasalarında bütünleşme düzeyi arttıkça, ekonomik belirsizlikler sürdükçe, 
maliyetleri ve riski azaltmak amacıyla daha farklı finansal yenilikler ortaya çıkacaktır. Ancak, 
Amerika’da başlayan mortgage krizinde de görüldüğü gibi, krizin dünyadaki diğer ülkelere 
yayılmasını kolaylaştıran faktörlerin başında hızla artan finansal yenilikler gelmektedir. 
Amerikan bankalarının çıkarmış olduğu ipotekli mortgage kredilerinin tahvillerini, başka 
ülkelerdeki bankaların satın alması sonucunda kriz, finansal kesim üzerinden birçok ülkeye 
yayılmıştır. Krizin ne kadar derin olduğunun anlaşılamamasının temelinde, toksik varlıkların 
büyüklüğünün ne kadar olduğunun net olarak tespit edilememesi ve hangi ülke bankasının 
ne düzeyde bu toksik varlığa sahip olduğunun bilinmemesi yer almaktadır. Bu süreçte 
tahsilatta yaşanan sorunlar zincirleme şekilde diğer finans kuruluşlarını da etkileyerek krizin 
derinleşmesine ve yayılmasına yol açmıştır. Bu gelişmelerin ışığında önümüzdeki dönemde 
(mortgage krizinden sonra), ortaya çıkacak finansal yeniliklerin risk yönetimi ve denetimi 
konusunda bazı yenilikler ortaya çıkarması beklenebilir. 
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5. SONUÇ

Bu çalışmada, dünyada son yaşanan büyük krizlerin ışığında, yayılma etkisinin ortaya 
çıkmasını sağlayan temel nedenler ortaya konulmaya çalışılmıştır. Böylece, bundan sonra 
yaşanması muhtemel krizlere ışık tutulması ve bu krizlerin ülkeler-yatırımcılar açısından ne 
gibi sonuçlar doğuracağının bilinmesi amaçlanmıştır.

İncelenen krizlerin ortak noktalarına bakıldığında, krizlerin farklı nedenlere bağlı olarak 
ortaya çıkmalarına rağmen diğer ülkelere yayılma gösterdikleri görülmektedir. Bu yayılmanın 
altında yatan temel sebepler; finansal küreselleşme, serbestleşme politikaları, uluslararası 
kuruluşlar, bölgesel bütünleşme hareketleri, finansal yenilikler ve türev ürünler olarak 
sıralanabilir.  Bu sebepleri anlamak bundan sonra ortaya çıkacak krizlerin muhtemel etkilerinin 
ortaya konması ve yayılma etkisinin sınırlı kalmasına yönelik bazı noktalarda tedbir alınması 
açısından büyük önem taşımaktadır.

Yayılma etkisi; krizin ortaya çıktığı ülkenin ekonomik gücüne, o ülkenin dış piyasalarla 
bağlantısına göre değişiklik göstermektedir. Ticari ve finansal anlamda küreselleşmenin artması 
krizlerin yayılmasını kolaylaştırmaktadır. 1998 yılında Asya ülkelerinde ortaya çıkan krizin 
bölgeye yayılması ve Amerika’da ortaya çıkan mortgage krizinin de bütün dünyayı etkilemesi 
bunun en önemli göstergelerindendir. Dışa açıklık düzeyi yüksek, sağlam makro ekonomik 
temellere sahip olmayan ülkelere, kriz diğer ülkelerden daha kolay bulaşmaktadır. Ülkeler 
arasında artan finansal bütünleşme, sistemin tümünü etkilemekte ve sistemin tümü üzerinde 
sistemik risk oluşturmaktadır. Finansal serbestleşme, denetimsiz bir hale bırakıldığında tüm 
uluslararası finansal sistemi tehditlere açık hale getirebilmektedir. Son krizlerin diğer ülkelere 
yayılmasının temelinde, finansal piyasalarda devam eden değişime ayak uyduramayan 
denetleyici mekanizmaların yetersizliğinin olduğu söylenebilir.

Uluslararası finansal sistemde yatırım yapan aktörlerin aynı olması, yatırımcılar tarafından 
sistemin bir bütün olarak algılanmaya başlanması, bir ülkedeki kurumun çıkarttığı finansal 
aracın ya da türevlerinin başka ülkelerdeki kurumlarca satın alınması gibi faktörler yayılma 
etkisini kolaylaştırmaktadır. Finansal küreselleşme, uluslararası sistemde tarafları hem borçlu ve 
hem alacaklı durumuna getirmektedir. Taraflardan birinin ödeme yükümlülüğünü zamanında 
yerine getirmemesi ya da temerrüde düşmesi alacak-borç ilişkisi içinde bulunan bütün tarafları 
doğrudan, diğer tarafları ise dolaylı olarak etkilemektedir. Bu durum sistemik riskin de temelini 
oluşturmaktadır. Bunun sonucunda da uluslararası finansal sistemle bütünleşmiş bir ülkede 
ortaya çıkan olumsuzluk, sadece bu ülkenin sorunu olarak kalmamakta, finansal kanallardan 
diğer ülkelere de yayılabilmektedir. 

Eğer sistemde gerekli düzenlemeler yapılmazsa ve sağlam bir denetimsel yapı 
oluşturulamazsa bundan sonra ortaya çıkacak krizlerde de yayılma etkisinin finansal kanallardan 
olma ihtimali yüksektir. Bu durum; uluslararası finansal sisteme entegre olmuş ülkelerin 
düzenleyici otoritelerinin işbirliğini, uluslararası sistemde yeni bazı düzenleyici ve denetleyici 
mekanizmaların oluşturulmasını zorunlu kılmaktadır. 
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