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I) Giriş 

Uzun bir dönem boyunca bölgesindeki diğer ülkelerle tam bir benzerlik içinde yatõrõmlarõn hõzlõ 

genişlemesine dayalõ ve dõş kaynaklarla finanse edilen hõzlõ bir büyüme dönemi yaşayan Tayland, 1990�lõ 

yõllarõn ortalarõndan itibaren ekonomisinde çeşitli sõkõntõlarla karşõlaşmaya başlamõştõr. Söz konusu 

ekonomik sõkõntõlarõn zayõf bir finansal kurum altyapõsõ ile birleşmesi 1997 yõlõ ortasõnda bölgenin o güne 

kadar yaşamadõğõ ekonomik bir bunalõmõn fitilini ateşlemiş ve kõsa sürede bölgesel kriz dünyayõ da 

etkileyen küresel bir kriz halini almõştõr.  

Bölgesindeki diğer ülkelerde olduğu gibi Tayland�da krizin etkilerini giderecek makro 

politikalarõn yanõ sõra finansal sistemin rehabilitasyonuna yönelik yapõsal ve kapsamlõ politikalarõ belirli bir 

kararsõzlõk döneminden sonra uygulamaya başlamõştõr. Uygulanan bu politikalar, Tayland�õn finansal 

sisteminin krizlere karşõ güçlendirilmesi ve daha rekabetçi bir yapõya kavuşturulmasõ yönünde önemli 

adõmlar atõlmasõna olanak sağlamõştõr.  

Bu çerçevede çalõşmanõn amacõ Tayland�da, krizin ardõndan finansal sistemin yeniden 

yapõlandõrõlmasõna yönelik izlenen politikalarõ sistematik bir şekilde ele alarak okuyucuya belirli bir bakõş 

açõsõ kazandõrmaktõr. Bu amaçla çalõşmanõn ikinci bölümünde kriz öncesi ekonomik yapõdaki zayõflõklar 

özetlenmeye çalõşõlõrken, üçüncü bölümde finansal yapõdaki zayõflõklar ele alõnmõştõr. İzleyen bölümlerde 

ise finansal sistemin yeniden yapõlanmasõna yönelik politikalar genel bir çerçeve içinde sunulmuş ve sonuç 

bölümünde ise, uygulanan politikalarõn maliyeti ve başarõsõ konusunda genel bir değerlendirme yapõlmõştõr.   
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II) Kriz Öncesi Ekonomik Yapõdaki Zayõflõklar : 

1997 Uzak Doğu krizinin başladõğõ ve krizin etkilerinin en derin şekilde hissedildiği ülkelerden 

biri olan Tayland, bölgesindeki diğer ülkelerle birlikte 1970�li yõllardan başlayarak istikrarlõ ve yüksek bir 

büyüme trendi göstermiştir. 1971 - 1995 döneminde Tayland ekonomisi õlõmlõ bir enflasyon trendi ve 

dengeli bir kur sistemi ile ortalama yüzde 7�nin üzerinde bir büyüme kaydetmiştir1. Sözkonusu dönemden 

başlayarak kaydedilen yüksek büyüme oranlarõyla ekonomisinde hõzlõ bir dönüşüm gerçekleştiren 

Tayland, 1990�lõ yõllarda yatõrõmlarda aşõrõ yoğunlaşma ve fazla kapasite gibi sorunlarla karşõlaşmaya 

başlamõştõr. Bu dönemde yatõrõmlardaki hõzlõ genişlemeye karşõn, bunlarõn spekülatif ve dõş ticarete konu 

olmayan yatõrõmlara, özellikle emlak sektörüne yönelmesi, sermaye / hasõla katsayõsõnõn artmasõna neden 

olmuş ve yatõrõm ağõrlõklõ büyüme trendinin sürdürülebilirliğini sorgulanõr hale getirmiştir2.  

Reel sektörün finansal durumu da aşõrõ yatõrõmlar ve yatõrõmlarõn geri dönüş oranlarõndaki 

gerilemeye bağlõ olarak, 1990�lõ yõllardan itibaren zayõflamaya başlamõştõr. Dõş ticarete konu olmayan 

sektörlerin 1994�ten 1997 yõlõna kadar geçen üç yõllõk sürede aktif büyümesi hõzla artarken, bütün 

sektörlerdeki toplam aktiflerin devir hõzõ (Net Satõşlar / Toplam Aktifler) aynõ dönemde sürekli gerilemiştir. 

Aktiflerin devir hõzõndaki gerileme, Tayland şirketler kesiminin risklilik düzeyinin artmasõna ve sözkonusu 

şirketlerin ekonomideki konjonktürel gelişmelere daha hassas hale gelmesine neden olmuştur. 

Tablo.1. Seçilmiş Sektörlerde Aktif Büyümesi  
 1994 1995 1996 1997* 1998 1999 

Sektörlerin toplamõnda büyüme 100 129 157 199 191 187 
Tarõm 100 121 126 138 150 174 
İnşaat 100 129 164 259 240 238 
Kimya 100 141 188 274 281 281 
Ticaret 100 156 188 195 186 189 
İletişim 100 147 198 243 239 212 
Elektrikli Mallar 100 131 151 151 119 111 
Sağlõk 100 153 183 206 199 199 
Makine 100 102 123 133 103 88 
Emlak (Property Development) 100 130 156 160 152 151 
Tekstil 100 131 126 171 132 126 
Taşõt Araçlarõ  100 130 120 107 78 71 
Bahsedilen Sektörlerde       
Aktiflerin Toplam Devir Hõzõ 3,69 2,98 2,54 1,51 1,66 2,52 

Kaynak:: IMF Staff  Country Report, No: 00/21, (*) Kriz Yõlõ 

Krizden önceki dönemde şirketler kesiminin finansman yapõsõna bakõldõğõnda, sermaye 

piyasalarõndan sağlanan fonlar yerine bankacõlõk kesiminden sağlanan fonlarõn ağõrlõğõ dikkati 

                                                 
1 Bank of Thailand Economic Focus (1998), Focus on the Thai Crises. 
2 1990 yõlõnda sermaye / hasõla katsayõsõ yüzde 2,2 iken, 1996 yõlõnda yüzde 2,6 olmuştur. 
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çekmektedir3. 1990�larda emlak sektöründe ve şirketlerin emlak yatõrõmlarõnda yaşanan hõzlõ büyüme 

sektöre ve bu tür yatõrõmlara açõlan kredilerin ciddi boyutlara ulaşmasõna neden olmuştur. Özellikle, 

bankalar dõşõndaki finansman şirketlerinin bina yatõrõmlarõna açtõğõ krediler önemli düzeylere ulaşmõş ve bu 

durum şirketlerin kaldõraç oranõnõ yükseltmiştir. Reel sektörün yüksek kaldõraç pozisyonu ise, şirketlerin 

faiz oranlarõnda ve yabancõ kaynak maliyetlerindeki artõşlara karşõ korunmasõzlõğõnõ artõrmõştõr. 

Tayland�da cari işlemler dengesi uzun yõllardõr sürekli açõk vermesine karşõn, ekonominin 

yatõrõmlara dayalõ büyümesi uzun dönemde bu açõğa ilişkin kaygõlarõ azaltmõştõr. 1995-1996 yõllarõnda 

dolarõn yene karşõ güçlenmesi, temel olarak dolara karşõ sabitlenmiş Tayland para birimi Bahtõ�õn da Japon 

Yenine karşõ değerlenmesine neden olmuştur. Sözkonusu durum, Tayland�õn uluslararasõ pazarlarda 

rekabet edebilirliğine ciddi zarar verirken, uzun yõllardõr açõk veren cari işlemler dengesi daha da bozulmuş 

ve cari işlemler açõğõ 1995 ve 1996 yõllarõnda GSYİH�nõn yüzde 7,9�una ulaşmõştõr. Tayland�õn uyguladõğõ 

sabit kur politikasõ da makroekonomik yönetimi güçleştirmiş ve korunmasõzlõğõ artõrmõştõr. 

Tablo.2. Seçilmiş Ekonomik Göstergeler  

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Reel GSYİH Büyümesi 8,2 8,5 8,6 8,8 5,5 -0,4 -8,0 
Enflasyon 4,1 3,4 5,1 5,8 5,9 5,6 8,1 
Cari işlemler Dengesi / GSYİH -5,5 -5,0 -5,4 -7,9 -7,9 -1,9 12,2 
Bütçe Açõğõ / GSYİH 2,5 2,0 2,0 2,5 1,0 -1,6 -2,9 
Geniş Para Büyümesi 15,6 18,4 12,9 17,0 12,6 16,4 9,5 
Özel Sektöre Açõlan Krediler / GSYİH 72,2 79,8 90,9 97,5 100,0 116,3 109,5 

Kaynak: IMF, International Financial Statistics 

III) Kriz Öncesi Finansal Yapõdaki Zayõflõklar 

Tayland�õn finansal sistemi 1990�lõ yõllarda özellikle finansman şirketlerinin ve kõyõ 

bankacõlõğõnõn gelişmesine bağlõ olarak hõzla büyümüştür. 1996 itibariyle, 29 ticari banka, 91 finansman 

şirketi ve aracõ kurum, 7 uzmanlaşmõş kamu bankasõ, 4000 tasarruf ve tarõm kooperatifi, 15 sigorta şirketi, 

880 özel fon ve 8 fon yönetim şirketinin yer aldõğõ finans sistemi, yüksek büyüme sonucunda hõzlõ bir 

genişleme göstermiştir. Sistemin aktif büyüklüğünün GSYİH içindeki payõ 1996 itibariyle yüzde 190�a 

ulaşõrken, banka hisselerinin değeri de 1992-1996 döneminde dört kat artmõştõr. Krizin yaşandõğõ 1997 

yõlõna kadar banka sermaye yeterlilik rasyolarõ da uluslararasõ kriterlere uygun bir düzeyde (yüzde 9 ve 

üzerinde)  gerçekleşmiştir.  

                                                 
3 1995 ve 1996 yõllarõnda şirketlerin fon kaynaklarõ içinde sermaye piyasalarõndan sağlanan fonlarõn payõ 
sõrasõyla yüzde 13,7 ve yüzde 18,3 olarak gerçekleşirken, para piyasalarõndan sağlanan paylar aynõ dönemde 
sõrasõyla yüzde 71,2 ve yüzde 58,1 olarak gerçekleşmiştir.  
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Krizden önceki dönemde yabancõ bankalarõn Tayland�da faaliyet göstermesi ve rekabet 

edebilmesi getirilen yasal kõsõtlar ile sõnõrlanmõştõr. Yabancõlarõn Tayland�da banka sahiplik oranõna yüzde 

25 üst limiti getirildiğinden, krizden önce yabancõ bankalar sadece yurtdõşõ şubeleri aracõlõğõ ile Tayland 

finans sistemi içinde faaliyet gösterebilmiştir.  

Tayland�da finansman şirketlerinin faaliyet göstermesine yönelik yasal düzenlemelerin esnekliği 

ve faaliyet lisanslarõnõn alõmõndaki kolaylõklar bu şirketlerin hõzlõ büyümesine katkõda bulunmuştur. 

Ekonominin büyüme döneminde özellikle finansman şirketlerinin kredi çeşitlendirmesine gitmemeleri, 

kredilerin büyük ölçüde tüketici ve emlak finansmanõna yönelmesi bu şirketlerin aktif portföylerinde riskli 

aktiflerin ağõrlõğõnõn artmasõna neden olmuştur.  

Tayland finansal sistemi de bölgesindeki diğer ülkeler gibi kredi değerlendirme ve nakit akõş 

analizleri gibi kredinin ödenebilirliğine ve geri dönüşüne ilişkin analizlere dayalõ kredi politikasõ yerine 

teminat ağõrlõklõ kredi verme politikasõ uygulamõştõr. Teminat ağõrlõklõ kredilerin büyük çoğunluğu ise 

kişisel garantiler ile arazi ve emlak gibi sabit kõymetlere dayandõrõlmõştõr. Böyle bir kredi politikasõ, 

genişleme döneminde verilen kredilerin kriz anõnda geri dönüş imkanõnõ ve teminatlarõn değersiz hale 

gelme olasõlõğõnõ artõrmõştõr.  

Kriz öncesi dönemde banka ve finansman şirketlerinin  kayõt sistemleri ve bunlarõ düzenleyen 

yasal çerçeve de uluslararasõ standartlarõn son derece gerisinde kalmõştõr. Özellikle verilen kredilerin tasnifi, 

sorunlu kredilere ayrõlacak karşõlõklar ve bunlara tahakkuk ettirilecek faizlere ilişkin kurallarõn hoşgörülü 

olmasõ banka sermayelerinin gerçek durumunu gizlemiştir. Ayrõca banka ve finansman şirketlerine 

sektörel kredi yoğunlaşma limitlerinin getirilmemesi belirli sektörlere açõlan kredilerin denetimini imkansõz 

hale getirmiştir. 

Bu olumsuzluklar sonucunda Tayland finans siteminde gerek bankalarõn gerekse finansman 

şirketlerinin aktif kalitesi kriz öncesi dönemde hõzla gerilemiştir. Bankacõlõk kesiminin takipteki kredilerinin 

toplam krediler içindeki payõ 1995 yõl sonunda yüzde 7,2 iken, Mayõs 1997�de yüzde 11,6�ya yükselmiştir. 

Finansman şirketlerinin aktif kalitesi de 1997 yõlõnõn ilk bir kaç ayõnda hõzla gerilemiştir. 1996 yõl sonunda 

finansman şirketlerinin toplam kredileri içinde takipteki kredilerinin payõ yüzde 6 iken 1997 Mayõs ayõnda 

yüzde 12�ye yükselmiştir.  

1993 yõlõnda Tayland�õn uluslararasõ finans merkezi olmasõ ve Hong Kong, Singapur gibi bölge 

ülkeleri ile rekabet edebilmesini sağlamak amacõyla Bangkok Uluslararasõ Bankacõlõk Kolaylõklarõ 

(Bangkok International Banking Facilities)  kabul edilmiş ve bu çerçevede faaliyet gösterecek kõyõ bankalara 



Duvan                                                                                                             Finansal sistemin yeniden yapõlandõrõlmasõ: Tayland uygulamasõ 

DPT. YPKDGM Çalõşma Raporlarõ. 2001-2                                                                   http://ekutup.dpt.gov.tr/banka/duvanb/tayland.pdf 5 

ciddi vergi avantajlarõ tanõnmõştõr. Bu yapõ içinde faaliyet gösterecek kõyõ bankalarõn başlangõçta 

Güneydoğu Asya�ya yapõlacak yatõrõmlara finansman sağlamasõ amaçlanõrken, kurlarõn uzun dönemli 

istikrarõ, Baht�a uygulanan kredi faiz oranlarõnõn göreceli olarak yüksekliği ve tanõnan vergisel avantajlar 

sözkonusu bankalarõn Tayland�a yönelik sermaye hareketlerinin ana kanalõ olmasõna neden olmuştur.  

Tayland�da uzun bir dönem boyunca kurlarda istikrarlõ bir ortamõn bulunmasõ yerleşiklerin 

yabancõ para borçlanmasõnõ cazip hale getirmiş, karar alõcõlarõn kur riskini göz ardõ etmelerine neden 

olmuştur. 1990-1996 yõllarõ arasõnda finans ve şirketler kesiminin dõşarõdan borçlanarak elde ettiği 

kaynaklar ciddi boyutlara ulaşõrken, bunun önemli bir kõsmõ kõsa vadeli borçlanma şeklinde 

gerçekleşmiştir. 1990-1996 döneminde sermaye hareketleri GSYİH�nõn yüzde 10�u düzeyine ulaşõrken, 

bankalarõn kõsa vadeli borçlarõnõn GSYİH içindeki payõ da yõllar itibariyle hõzla artmõştõr.  

Tablo.3. Kõsa Dönem Dõş Borçlar  (milyar dolar) 

1991 1993 1995 1996 1997 
Toplam KõsaVadeli Dõş Borçlar 15,4 22,6 41,1 37,6 34,8 
Bankalar 4,1 10,4 33,7 28,9 25,4 
    -Ticari Bankalar 4,1 4,0 10,0 8,4 5,7 
    -BIBF ( Offshore) - 6,4 23,7 20,5 19,8 
Banka Dõşõ 10,5 12,3 7,3 8,7 9,4 
Kamu 0,7 - 0,1 0,1 - 

Bankalarõn Kõsa Vad. Borçlarõ/GSYİH (*) 4,2 8,2 20,5 15,9 16,9 
Kaynak: Tayland Merkez Bankasõ, Focus on Thai Crises, (*) GSYİH  ve dolar/baht kuru IFS�den alõnmõştõr 

1990�lardan başlayarak sermaye hareketlerinin yüksek boyutlara ulaşmasõ Tayland�da hõzlõ kredi 

genişlemesine ve varlõk fiyatlarõnda şişmeye (asset price inflation), banka ve şirket bilançolarõnda ise yabancõ 

para vade uyumsuzluklarõ ve varlõk / yükümlülük dengesizliğine yol açmõştõr (açõk pozisyon). Uygulanmakta 

olan kur rejiminin uzun geçmişi de aşõrõ risk alõmõnõ kolaylaştõrõrken ihtiyatlõlõk ve yeterlilik ilkeleri göz ardõ 

edilmiş, denetim ve gözetim otoriteleri de bu duruma müdahale etmemiştir. Tüm bu gelişmeler Tayland 

finans sistemini sermaye çõkõşlarõna ve yerli paranõn devalüe edilmesine karşõ son derece hassas hale 

getirmiştir. 

IV) Kriz Döneminde Finansal Sisteme Yönelik Politikalar 

i) Krizin Hemen Sonrasõ 

1990�larda Tayland ekonomisindeki aşõrõ genişleme varlõk fiyatlarõnda şişkinliği artõrõrken, 

bununla birleşen şirketlerin yetersiz sermaye artõrõmõ, ekonomik aktivitede yavaşlamaya ve aktif 

değerlerinde gerilemeye karşõ ekonominin ve finansal yapõnõn kõrõlganlõğõnõ artõrmõştõr. 1996 yõlõnda 

ekonomideki yavaşlama ilk etkisini finansman şirketleri üzerinde göstermiştir. Finansman şirketlerinin 
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kredi yoğunluğunun emlak sektöründe olmasõ ve bu sektörden kredi geri dönüşlerinde yaşanan sõkõntõlar, 

sözkonusu şirketleri likidite ve yükümlülüklerini yerine getirme (solvability)  konusunda sõkõştõrmaya 

başlamõştõr. 

Finansman şirketlerinin mali zayõflõklarõna yönelik ilk resmi açõklama 3 Mart 1997 tarihinde 

yapõlmõş ve isim verilmeden 10 finansman şirketinin aktif kalitesindeki zayõflõk, yetersiz likidite ve sermaye 

artõşõ ihtiyacõ belirtilmiştir. Sözkonusu şirketlere sermaye yapõlarõnõn güçlendirilmesi konusunda süre 

tanõnõrken, bu sürenin sonunda gerekli sermaye artõşõnõn sağlanamamasõ durumunda bu kuruluşlara ait 

hisselerin Finansal Kurumlarõ Geliştirme Fonu (Financial Institutions Development Fund �FIDF)  tarafõndan 

satõn alõnacağõ kamuoyuna ilan edilmiştir. 

Bu açõklamalarõn ardõndan 1997 yõlõnõn bahar aylarõ boyunca finans sistemi içinde geniş bir alan 

kaplayan finansman şirketleri, mevduat hesaplarõnda büyük ölçekli bir çözülmeyle karşõ karşõya kalmõştõr. 

Bu durumun yarattõğõ likidite sõkõşõklõğõnõ hafifletebilmek amacõyla gerek Merkez Bankasõ gerekse FIDF 

Haziran ayõnõn sonlarõna kadar piyasalara herhangi bir açõklamada bulunmadan 91 finansman şirketinden 

66�sõna ve iki ticari bankaya piyasa faizlerinin altõnda likidite desteği sağlamõştõr. 

Tayland Merkez Bankasõ 29 Haziran 1997�de likidite çekilişini durdurabilmek amacõyla 30 gün 

süreyle 16 finansman şirketinin faaliyetlerini yetersiz sermaye ve likidite ihtiyacõ gerekçesiyle 

durdurmuştur. Sözkonusu 16 finansman şirketinin 11 Temmuza kadar rehabilitasyon planlarõnõ Merkez 

Bankasõ ve Maliye Bakanlõğõna sunmalarõ konusunda süre tanõnmõş, bu sürenin sonunda şirketlerin 

planlarõnõ sunamamalarõ veya sunulan planlarõn reddedilmesi halinde çalõşma izinlerinin kamuya ait bir 

finans şirketine devredileceği duyurulmuştur. Hükümet aynõ zamanda başka finansman şirketlerine el 

konulmayacağõnõ, yerli ve yabancõ mevduat ve kredi sahiplerinin haklarõnõn garanti altõnda olduğunu ilan 

etmiştir. Bu önlemlerin alõnmasõna karşõn, artan belirsizlik ve verilen garantinin kapsam ve uygulamasõna 

yönelik çelişkili açõklamalar ile yetkili otoriteler arasõndaki koordinasyon eksikliği piyasalarõn rahatlamasõnõ 

engellemiş ve finans sisteminden likidite çekilişi artarak devam etmiştir. 

Artan güvensizlik ortamõ olumsuz etkilerini ilkin finansman şirketleri üzerinde göstermekle 

birlikte, çok geçmeden ticari bankalara da yayõlmõştõr. Özellikle 2 Temmuz 1997�de baht�õn dalgalanmaya 

bõrakõlmasõ kararõnõn ardõndan yaşanan hõzlõ devalüasyon ile bankalarõn kredi portföyleri ciddi şekilde  

kötüleşirken, bankacõlõk sisteminin dõşarõdan aldõğõ kredilerinin çevrilme imkanõ da daralmõştõr. Bankacõlõk 

sisteminde de likidite çõkõşõnõn başlamasõ ile sisteme likidite desteği gerekli hale gelmiş bu amaçla FIDF yõl 

sonuna kadar bankalara 8 milyar dolar (GSYİH�nõn yüzde 6�sõ), likidite enjeksiyonu gerçekleştirmiştir. Krizin 

başlamasõ ile birlikte bankacõlõk sisteminin toplam aktif kalitesi de hõzla bozulmuştur. 1997 yõlõnõn Mayõs 
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ayõnda toplam krediler içinde takipteki kredilerin payõ yüzde 11,5 iken, Haziran ayõnda yüzde 18,5�e yõl 

sonunda ise yüzde 22,5�e yükselmiştir (yaklaşõk 35 milyar dolar  olup, GSYİH� nõn yüzde 27�sidir).  

Krizin yayõlma ve derinleşme sinyalleri ile birlikte Tayland hükümeti IMF�in desteği ile finans 

sisteminin yeniden yapõlandõrõlmasõna yönelik ilk stratejisini Ağustos ayõ başõnda açõklamõştõr. Bu strateji üç 

temel noktaya dayanmaktadõr; 

• Yaşamõnõ sürdüremeyecek durumda olan finansal kurumlarõn sistem dõşõna çõkarõlmasõ, 

• Sorunlu finansal kurumlardaki mevduat ve kredi sahiplerinin haklarõnõ koruyabilmek 

amacõyla geçici devlet garantisinin tanõnmasõ ve böylece piyasalarõn yatõştõrõlarak, yeniden 

yapõlanma için yeterli zamanõn yaratõlmasõ,  

• Tayland finansal sisteminin uluslararasõ standartlara çõkarõlmasõ için rehabilitasyonun ve 

yeniden yapõlanmanõn gerçekleştirilmesi. 

Strateji bir dizi destekleyici önlemin uygulanmasõna dayanmaktadõr. Bunlar: 

• Mali ve parasal kontrolü düzeltecek makroekonomik politikalar, 

• Finansal sistemin yeniden yapõlanmasõnõ sağlayacak bir karar alõcõ kurumun (FRA) 

oluşturulmasõ ve Maliye Bakanlõğõ ile Merkez Bankasõnõn finansal kurumlara ilişkin 

yetkilerinin geçici bir süre bu kuruma devredilmesi, 

•  Tutarlõ ve ayrõntõlõ bir orta vadeli yeniden yapõlanma stratejisinin profesyonelce yönetilen 

bilgilendirme kampanyasõ ile kamuoyuna anlatõlmasõ4.  

Açõklanan bu stratejinin uygulamaya geçirilmesi amacõyla, Ağustos 1997�de Merkez Bankasõ ve 

Maliye Bakanlõğõ, faaliyetleri durdurulan 16 finans şirketine ilave olarak 42 finansman şirketinin daha 

faaliyetlerini durdurmuş ve bu şirketlere rehabilitasyon planlarõnõ hazõrlamalarõ için altmõş günlük süre 

vermiştir. Bankalardaki ve finansman şirketlerindeki mevduat ve kredilerin devlet garantisi altõnda 

olduğunun hükümet tarafõndan açõklanmasõna karşõn, bu garantinin Merkez Bankasõ tarafõndan nasõl yerine 

getirileceği konusundaki temel belirsizlikler devam etmiştir. Politik nedenlerle finans sistemindeki yeniden 

yapõlanma uygulamalarõnõn planlanandan yavaş ilerlemesi de bu dönemde kredibilite ve güven 

erozyonunun başlamasõna neden olmuştur.  

                                                 
4 Financial Sector Crisis and Restructuring Lessons from Asia, IMF Occasional Paper No:188 
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Bu gelişmeler üzerine garanti ve kredibiliteye ilişkin kaygõlarõ gidermek ve diğer kurumsal 

düzenlemeleri gerçekleştirebilmek amacõyla Ekim 1997�de bir takõm acil yasal düzenlemeler 

gerçekleştirilmiştir.  

ii) Yeniden Yapõlanmaya Yönelik İdari ve Yasal Düzenlemeler:  

Tayland�da mali sistemdeki krize yönelik müdahalelerin yetersizliği ve idari otoritelerin çelişkili 

açõklama ve uygulamalarõ kirizin derinleşmesine neden olmuş, ortaya çõkan kredibilite kaybõ ve güven 

noksanlõğõnõn giderilmesi amacõyla 24 Ekim 1997�de gerçekleştirilen yasal değişikliklerle finansal sistemin 

yeniden yapõlandõrõlmasõna yönelik alt yapõ hazõrlanmaya çalõşõlmõştõr. 

Bu düzenlemelerle : (1) faaliyetleri durdurulmuş finansman şirketleri ile ilgilenecek bir kurum 

kurulmuştur (Financial Sector Restructuring Authority-FRA); (2) Ticari Bankalar Kanunu ile Merkez 

Bankasõ Kanunda değişiklikler yapõlarak Merkez Bankasõnõn sorunlu banka ve finansman şirketlerinden 

sermaye artõş ve indirimi isteme veya bunlarõn yönetimini değiştirme yetkisi güçlendirilmiştir; (3)  

Faaliyetleri durdurulmuş 58 finansman şirketinin sorunlu aktifleri ile ilgili veya FIDF�nin yönetimini 

kontrol altõnda bulundurduğu veya hisselerini devir aldõğõ finansal kurumlarõn değeri düşmüş aktifleri ile 

ilgilenmek üzere bir aktif yönetim şirketi kurulmuştur; (4) Merkez Bankasõ Kanunda değişiklik yapõlarak 

FIDF�nin sorunlu kurumlara teminatlõ veya teminatsõz kredi vermesi, mevduat ve kredileri teminat altõna 

alõnan kurumlarõn ödeyecekleri ücretlerin arttõrõlabilmesi konularõnda yetkileri güçlendirilmiştir5. 

Tayland�da kriz ile birlikte yoğunluklu olarak finansman şirketlerinin sorunlarõ üzerinde 

durulurken, krizin ticari bankalara da yansõmasõ üzerine, bu konuda izlenecek stratejinin ana hatlarõ 14 

Ekim 1997�de açõklanmõştõr. Bu strateji de  6 : 

• Daha sonra öz sermayeden düşülecek mevcut zararlarõn tam olarak tanõnmasõ , 

• 1998�in ilk çeyreğine kadar bankalarõn kendi sermayelendirme planlarõnõ hazõrlamalarõ, 

• Sözkonusu bankalarõn sermayelerini teşvik edilen zaman çerçevesinde tamamlayamamalarõ 

durumunda Merkez Bankasõnõn, yasal olarak bankalardan sürenin uzatõlmasõna yönelik 

uzlaşma metnini isteyebilme hakkõna sahip olmasõ, 

• Bankalarõn yabancõ ortak bulmalarõnõn teşvik edilmesi, 

                                                 
5 A.g.e. 
6 Thailand Sellected Issues, IMF Staff Country Report 
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•  Zordaki bankalarõn hissedarlarõnõn sermaye artõşõnõ gerçekleştirememesi halinde sermaye 

paylarõnõ kaybetmesi ve bankalarõn birleşme ve yeniden özelleştirilmesi öncesi FIDF 

sermaye artõşõnõ gerçekleştirmesi , 

 ilke olarak kabul edilmiştir.   

Açõklanan önlemlere, bununla birleşen ihtiyatlõlõk ilkelerini güçlendirici kararlara, yeterli  

düzeyde sermaye artõrõmõna ve sektörün etkin yeniden yapõlanma çalõşmalarõna rağmen, 1998 ortalarõnda 

kötüleşen iç ve bölgesel koşullarla beraber, aktif kalitesindeki gerileme Tayland finansal sisteminin piyasa 

merkezli ve özel sektör ağõrlõklõ yeniden yapõlanmasõna ilişkin belirsizlikleri ortaya çõkarmõştõr.  

Bu nedenle 14 Ağustos 1998�de hükümet kapsamlõ bir yeniden yapõlanma paketini açõklamõştõr. 

Yeniden yapõlanma stratejisi şu noktalar üzerinde odaklanmõştõr; 

• Maliye Bakanõ ve Tayland Merkez Bankasõ Başkanõna tavsiyelerde bulunmak üzere 

Yüksek Düzey Finansal Yeniden Yapõlanma Danõşma Komitesi (FRAC) oluşturulmasõ 

• Kamu kaynaklarõnõn yaşamõnõ sürdürebilir banka ve finansman şirketlerinin sermaye 

artõşõna yardõmcõ olmak üzere kullanõlmasõ taahhüdü 

• Yeniden sermayelendirme ile eşit oranlõ, kurumsal borçlarõn yeniden yapõlanmasõna yönelik 

teşvikler 

• Takipteki aktiflerin etkin yönetimi 

• Yaşamõnõ sürdüremeyecek banka ve finansman şirketlerinin satõş veya birleşme yoluyla 

sistem dõşõna çõkõşõ 

• Zararlarõn adil paylaşõmõna yönelik düzenlemeler ve kamu maliyetlerinin kontrol altõnda 

tutulmasõ 

• Basiretli denetimin güçlendirilmesi ve uluslararasõ uygulamalara uyumunun hõzlandõrõlmasõ 

• Kamu bankalarõnõn operasyonel olarak yapõlandõrõlmasõ ve sonunda özelleştirme için 

hazõrlanmasõ 

•  Yaşamõnõ sürdüremeyecek finansal kurumlara Tayland Merkez Bankasõ müdahalelerinin 

devam etmesi 

Ana hatlarõ yukarõda belirtilen ve devletin yeniden yapõlanma sürecindeki katõlõmõnõ 
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belirginleştiren kapsamlõ politikalar paketi ile Tayland finans sisteminin kredibilitesinin ve ödeme gücünün 

yeniden sağlanmasõ ve onarõlmasõ amaçlanmõştõr.  

Bu paketin en önemli maddelerinden birisi de devletin varlõğõnõ sürdürebilir finansal kuruluşlarõn 

sermaye yapõlarõnõ güçlendirebilmek amacõyla kamu fonlarõnõn kullanõlmasõnõ sağlayacak birtakõm 

taahhütlerde bulunmasõdõr. Bu amaca yönelik iki proje hazõrlanmõştõr.  

Bunlardan ilkinde (Tier1); Devlet, özel yatõrõmcõlar tarafõndan sağlanacak sermayeyi uygun 

bankalara yönlendirmektedir. Bu proje kapsamõnda destek alacak her bankanõn 2000 yõlõ sonunda 

tamamen uygulamaya konulan �kredi sõnõflandõrma ve karşõlõklar kararnamesinde� belirtilen sõnõrlamalara 

uymasõ zorunluluğu getirilirken, bankanõn pay sahiplerine de var olan zararlarõ tam olarak yüklenmesi 

zorunluluğu getirilmiştir. Devlet bu noktada katkõsõnõ yapmakta ve özel yatõrõmcõlarla sermaye ihtiyacõ 

içindeki bankalarõ karşõ karşõya getirmektedir. Finansal Sektör Danõşma Komitesi (FRAC), kar zarar 

hesabõna aktarõlacak zararõn büyüklüğü konusunda çõkabilecek tartõşmalarda ise hakemlik görevini yerine 

getirmektedir. Kamu desteğine hak kazanmak için finansal kurum içsel kontrol mekanizmalarõnõ ve risk 

yönetimini kuvvetlendiren, gelirleri arttõran, maliyetleri düşüren ve takipteki kredilerle ilgili işlemlerde 

izlenecek içsel aşamalarõ güçlendiren operasyonel yeniden yapõlanma planõnõ FRAC�ye sunmak 

zorundadõr. Devlet bu aşamalarõ gerçekleştiren bankalara sermaye katkõsõnõ 10 yõlda ödenecek piyasa faiz 

oranlarõnõ taşõyan devlet kağõtlarõnõ vermek suretiyle sağlamaktadõr. Sermaye artõşõnõ gerçekleştiren devlet 

veya özel yatõrõmcõlar varolan pay sahiplerinin üzerinde bir takõm haklara sahip olabilmektedir. Bu 

çerçevede devlet veya özel yatõrõmcõlar sermaye ilavesi gerçekleştirdikleri finansal kurumun yönetim 

kurulu ve kurum yönetimini değiştirebilme hakkõna sahiptir. 

Finansal kurumlara tanõnan ikinci sermaye ilavesi kolaylõğõ ise; kurumsal borçlarõn yeniden 

yapõlanmasõnõ teşvik edici şekilde dizayn edilmiş devlet katkõsõnõ içeren sermaye arttõrõmõdõr (Tier 2).. Buna 

göre; finansal kurumlar her üç aylõk dönem sonunda, borç yeniden yapõlanma anlaşmalarõnõ, orijinal kredi 

sözleşmesini ve kredi borçlusunun borcunu ödeme gücüne sahip olduğunu gösteren raporlarõ FCRA�ya 

sunarak, 2. sõra sermaye (Tier 2)  kolaylõklarõndan faydalanmak üzere başvurabilir. 2. sõra sermayenin en 

düşük miktarõ daha önce verilen krediyi aşan tutar veya özel sektöre verilen kredilerin net artõşõnõn yüzde 

20�sini karşõlayacak şekilde belirlenmektedir. Her kurum, risk ağõrlõklõ aktiflerin yüzde 2�sine ulaşana kadar 

2. sõra sermaye ilavesini maksimum değerden elde edebilir. Bu sõnõrlar içinde, 2. sõra sermaye ilavesinin 

tutarõ, özel sektöre açõlan yeni krediler için risk ağõrlõklõ aktiflerin yüzde 1�ini geçemez. 2. sõra sermaye 

ilavesi bankalar tarafõndan ihraç edilen 10 yõl vadeli teminatsõz tahvillerin, devlet tarafõndan yine aynõ vadeli 

piyasada işlem görmeyen ancak, piyasa faizleri üzerinden ihraç edilen devlet tahvilleri ile değiştirilmesi, 
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suretiyle gerçekleştirilmektedir.  

Devlet gerçekleştirdiği bu operasyonlar ile bir yandan kurumsal borçlarõn yeniden 

yapõlandõrõlmasõnõ teşvik ederken, bir yandan da yeniden yapõlandõrõlan değersiz kredilerin verimli kredi 

olarak sõnõflandõrõlabilmesi olanağõnõ sağlamõştõr. 

Sözkonusu düzenlemelerle Merkez Bankasõ her altõ aylõk dönemde her banka için yaptõğõ 

değerlendirmede kaynak ihtiyacõ, karlõlõk ve aktiflerdeki büyüme gibi değişkenlere bakarak, bankanõn 

sermaye düzeyinin yeterli olup olmadõğõnõ tespit etmekte, bankanõn yeterli sermaye düzeyine sahip 

olmamasõ durumunda bankanõn bunu yeterli düzeye nasõl ve ne şekilde yükselteceğine dair bir planõ 

hazõrlamasõnõ istemektedir. Banka kendi gayretleri ile sermayesini yeterli düzeye getiremiyor ise, Merkez 

Bankasõ sorunlu bankaya 1. sõra sermaye kolaylõklarõ kapsamõnda (Tier 1). kamu desteğini tavsiye etmektedir. 

Devlet tüm bu düzenlemelere ek olarak banka ve diğer finans kurumlarõna kötü aktifleri ile ilgili 

işlemlerde ilave esneklikler kazandõrmak amacõyla yeni bir politika önerisinde bulunmuş ve tamamen özel 

sermaye ve fonlara dayalõ Aktif Yönetim Şirketlerinin kurulmasõnõ teşvik etmiştir. Sözkonusu şirketler bir 

finans kurumu gibi dizayn edilmiş ve bu şirketlerin borçlanmasõ, varolan müşterilere yeni fonlar aktarmasõ 

ve bunlara uygulanacak faiz oranlarõnõ serbestçe belirleyebilmesi imkanõ yaratõlõrken, bu şirketlerin 

mevduat toplamasõ yasaklanmõştõr. Bu kurumlarõn işleyişi ile ilgili kurallar, aktif yönetim şirketi kurucusu 

finansal kurumlarõn aktiflerini bu şirketlere herhangi bir yasal engel veya vergi yükümlülüğüne tabi 

tutulmadan transfer etmesine de izin verirken, özel aktif yönetim şirketlerine ait sermayenin en az yüzde 

50�sinin, kurucu finansal kurum tarafõndan sağlanmasõ zorunluluğunu getirmiştir.  

Devlet finans sisteminin takipteki kredi problemlerini çözebilmek ve borç yeniden yapõlanma 

uygulamalarõnõ kolaylaştõrmak ve teşvik etmek amacõyla yeni düzenlemeler yapmakla kalmamõş varolan 

yasalarõnõ da mevcut koşullara göre yeniden düzenlemiştir. Bu amaçla; icra ve iflas yasasõnda Nisan 1998 

ve Mart 1999�da değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Bu değişiklikler ile; 

• Zordaki borçlulara yeni kredi açan veya kredinin vadesini uzatan güvencesiz kreditörlerin 

yasal korumasõ arttõrõlmõştõr.  

•  Kreditörlere, borçlunun yeniden düzenleme planlarõnõ oylayabilmesine izin verilmiştir 

• (i) İflas prosedürleri üzerine eğitimli uzmanlaşmõş yargõçlarla faaliyet gösteren yeni İflas 

Mahkemeleri kurulmasõ (ii) Mahkemeler için kreditörler tarafõndan onaylanmõş planlarõn 

teyidine yönelik nesnel kurallar tanõmlanmasõ suretiyle, iflas prosedürleri daha çok 

öngörülebilir hale getirilmiştir. 
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iii) Yeniden Yapõlanmaya Yönelik Kurumsal Düzenlemeler: 

Finansal Sistemi Yeniden Yapõlandõrma Kurumu (FRA), Ekim 1997�de gerçekleştirilen 

yasal düzenlemelerle faaliyetleri durdurulan finansman şirketlerinin yeniden yapõlandõrõlmasõ ve tasfiyesi ile 

ilgili işlemleri gerçekleştirmek üzere kurulmuştur. Bu çerçevede FRA ilkin finansman şirketlerinin 

rehabilite edilmesine yönelik olarak sorunlu 58 şirketin hazõrladõğõ yeniden yapõlanma planlarõnõ incelemiş 

ve bu incelemeler sonucunda 56 şirketin kapatõlmasõna iki şirketin ise gerekli sermaye enjeksiyonlarõnõ 

gerçekleştirerek faaliyetlerine devam etmesine izin vermiştir. Bu noktadan sonra FRA dikkatini kapatõlan 

kurumlarõn sorunlu aktiflerinin tasfiyesine yöneltmiştir. 

FRA, yönetimini elinde bulundurduğu 56 finansman şirketinin aktiflerini kalitesine göre 

sõnõflandõrarak, bunlarõn doğrudan satõşõnõ gerçekleştirmek amacõyla ihale yöntemini uygulamõştõr. Bu 

amaçla, ilk ihale çekirdek aktifler (mortgage, finansal alacaklar, taksitli alacaklar vb.) için Kasõm 1998�de 

gerçekleştirilirken, ikinci ihale daha az kalitedeki aktifler (araçlar, rehinli alacaklar, sermaye ve borç kağõtlarõ, sanat 

eserleri vb) için yapõlmõştõr. Sözkonusu ihalelerde aktiflerin geri dönüş oranõ yaklaşõk yüzde 47-48 olarak 

gerçekleşmiştir. Üçüncü ve son ihalede (Aralõk 1998) ise yaklaşõk 10 milyar dolar tutarõnda daha değersiz, 

kalitesi düşük ticari alacaklar ile teminatlõ ve teminatsõz kredi alacaklarõnõn tasfiyesi gerçekleştirilmiştir. Son 

ihalenin geri dönüş oranõ ise, yüzde 37 olarak gerçekleşmiştir. İlk kez bu ihalede son fiyat teklif verme 

merci olarak faaliyet gösteren devlete ait Aktif Yönetim Şirketi de sorunlu aktiflerin nominal değeri 

üzerinden yüzde 17�sini satõn almõştõr.  

Aktif Yönetim Şirketi (AMC), Ekim 1997�de kurulan sözkonusu şirket, finansman 

şirketlerinin sorunlu aktiflerinin tasfiyesi için yapõlan doğrudan satõşlarda son fiyat teklifini veren mercii 

olarak faaliyet göstermiştir. FRA� nõn gerçekleştirdiği son ihalede nominal bedelle yaklaşõk beş milyar 

dolar tutarõnda sorunlu aktifi satõn almõş ve bu sorunlu aktiflerin likide edilmesi ile ilgilenmiştir. 

Kurumsal Borç Yeniden Yapõlanma Danõşma Komitesi (CDRAC), kurumsal borçlarõn 

yeniden yapõlandõrõlmasõ ve bu sorunlu borçlarõn yargõ yoluna başvurmadan tahsilini sağlamaya yönelik 

piyasa merkezli ve gönüllülük esasõna dayalõ faaliyet gösteren bir komitedir. Merkez Bankasõnõn reel sektör 

ve finansal sektöre ait beş birlik ile işbirliği sonucu kurulan bu komite faaliyetlerine Ağustos 1998�de 

başlamõştõr. Komitenin üyeleri arasõnda reel sektörü temsilen; Ticaret Kurulu ve Tayland Endüstriler Birliği 

yer alõrken, finans sistemini temsilen; Bankalar Birliği, Finansman Şirketleri Birliği ve Yabancõ Bankalar 

Birliği yer almaktadõr. Sözkonusu birlikler Londra Yaklaşõmõnõ (London Approach) model alarak 3 Ağustos 

1998�de 19 ilkeden oluşan Kurumsal Borç Yeniden Yapõlanma Çerçevesini imzalamõşlardõr (anõlan ismi ile 
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Bangkok Yaklaşõmõ)  7.  

CDRAC �Kurumsal Borç Yeniden Yapõlanma Çerçevesini� iki anlaşma ile kuvvetlendirmiştir. 

Bunlar; (i) Borcun yeniden yapõlanma süreci ile ilgili Borçlu � Kreditör Anlaşmasõ (Debtor-Creditor 

Agreement) (ii) Yeniden yapõlandõrõlan borcun kredi verenler arasõnda oylanmasõ ve idari kararlarõn 

oluşturulmasõna yönelik Kreditörlerarasõ Anlaşma (Inter- Creditor Agreement).  

CDRAC üye birlikler tarafõndan hazõrlanan borç çalõşmalarõndan 200 olayõ başlangõç hedefi 

olarak belirlemiştir. Sözkonusu başlangõç hedefi, 351 şirketin 674,3 milyar baht (18,1 milyar dolar)  

tutarõndaki borcunu kapsamaktadõr. 2000 yõl sonu itibariyle CDRAC�nin gözetiminde olan, 76.251 olay ve 

386,8 milyar baht borç bulunurken, bu tarihe kadar CDRAC yönetiminde yeniden yapõlandõrõlan tutar ise 

352.196 olayda toplam 1.953,5 milyar bahta ulaşmõştõr. 

iv) İhtiyatlõlõk İlkeleri ve Düzenleyici Çerçeveye Yönelik Değişiklikler: 

Finansal sistemin likidite ve ödeyebilirlik sorunlarõna yönelik strateji ve uygulamalarõn ardõndan 

finansal sistemin uluslararasõ standartlarda faaliyet gösterebilmesi ve sürdürülebilir bir finansal sistem için 

ihtiyatlõlõk ilkeleri çerçevesinde düzenleyici kurallarõn güçlendirilmesine başlanmõştõr (Mart 1998). 

Bankacõlõk sisteminin görüşleri alõndõktan sonra, kredilerin sõnõflandõrmasõ ayrõlacak karşõlõklar 

ve bunlara tahakkuk ettirilecek faizlere ilişkin bir takõm yeni kurallar uygulamaya konulmuştur. Yeni 

kurallar bilanço içi ve bilanço dõşõ bütün hesaplarõn beş kategoride toplanmasõ zorunluluğunu getirmiştir. 

Sõnõflandõrma temelde işin veya borçlananõn nakit akõş olasõlõğõ ve ödeyebilme yeteneği gibi kalite 

kriterlerine göre yapõlmõştõr. Yeni kurallar ile, her ne şekilde olursa olsun eğer borçlunun geri ödeme 

kapasitesi ile ilgili bir bilgi eksik veya yetersiz ise kredinin vadesi geçmiş kabul edilmiştir (daha önceki 

düzenlemelerde teminatlõ alacaklarda oniki ay geçmeden alacak vadesi geçmiş olarak kabul edilemiyor -

Ocak 1998�den sonra yüzde 6�ya çekilmiştir-  ve takipteki alacaklar sõnõfõna sokulamõyordu -Teminatsõz alacaklarda 

altõ ay-. Bununla eş zamanlõ faiz, teminatlõ alacaklarda on iki ay için tahakkuk ediyordu). Yeni düzenlemeler 

altõnda bankalar ödemelerin gerçekleşmemesinden üç ay sonra faiz tahakkukunu durdurmak zorunda 

kalmõştõr. En son olarak finansman şirketlerinin sermaye yeterlilik rasyolarõ yüzde 8�den yüzde 8,5�e 

çõkarõlmõş aynõ oran bankalar için de uygulamaya konulmuştur.  

Açõklanan ihtiyatlõlõk ilkelerinin kriz döneminde zarar gören bankacõlõk sisteminde olasõ bir kredi 

daralmasõna neden olmamasõ ve bankacõlõk sisteminde devlet sahipliğindeki banka sayõsõnõ arttõrmamasõ 

amacõyla söz konusu ilkelerin uygulama tarihlerine bazõ esneklikler getirilmiştir. Yeni standartlarõn 

                                                 
7 Thailand�s Economic Reform 1999, Bank of Thailand 
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Temmuz 1998�den itibaren uygulanmasõ, finansal kurumlara getirilen karşõlõk kurallarõnõn ise aşamalõ 

olarak 2,5 yõllõk bir dönem sonunda tamamlanmasõ kabul edilmiştir. Benzer şekilde, gecikmiş alacaklarla 

ilgili faiz tahakkuklarõnõn Ocak 1999�dan başlayarak bir yõllõk geçiş süresinden sonra uygulamaya 

konulmasõ kararlaştõrõlmõştõr.  

Yabancõlarõn Tayland�da banka sahipliğine yönelik sõnõrlarda on yõl süreyle kaldõrõlmõştõr. Daha 

önceki yasal düzenlemelere göre yabancõlarõn Tayland�da banka sahipliği için üst sõnõr yüzde 25 iken, yeni 

düzenlemelerle bu sõnõr gevşetilmiş ve on yõl süreyle yüzde elli ve üzerine çõkarõlmõştõr. On yõlõn sonunda elde 

edilen bu haklarõn korunmasõ da kabul edilmiştir. Bu şekilde bir yandan kõsa vadede zordaki bankalarõn güçlü 

yabancõ partnerler bulma imkanlarõ arttõrõlõrken, orta ve uzun vadede sistemin dõş rekabete açõlmasõ sağlanmõştõr.  

v) Finansal Sistemde Birleşmeler: 

Tayland Merkez Bankasõ krizin yayõlarak derinleşeceği endişesi ve yükümlülüklerini yerine 

getiremeyen bankalara müdahale edebilmesini sağlayacak yasal çerçevenin zayõflõğõ nedenleriyle krizin 

başlangõcõnda bankalara doğrudan müdahale etmekten çekinmiştir. Ancak Ekim 1997�de gerçekleştirilen 

yasal değişiklikler, Merkez Bankasõna sorunlu bankalarõn yönetimini değiştirebilme ve sermaye yapõsõna 

müdahale edebilme imkanõnõ vermiştir. Merkez Bankasõ müdahale imkanõnõ artõran yasal değişikliklerin 

ardõndan toplam sekiz bankaya müdahale etmiştir. 

Bankacõlõk sisteminin yeniden yapõlandõrõlmasõna yönelik bu tür müdahaleler sistemin 

birleşmesine öncülük ederken, geçici bir süre için kamunun sistem içindeki ağõrlõğõnõn artmasõna neden 

olmuştur. Gerçekleştirilen bu müdahaleler sonunda finansal sistemde finansman şirketlerinden bankalara 

doğru bir kayma yaşanõrken, devlet sahipliğindeki ticari bankalarõn sayõsõ 1�den 4�e yükselmiştir. 

Sözkonusu müdahaleler, finansal sistemin devlet kontrolündeki aktif büyüklüğünü de artõrmõştõr8.  

Krizden önce yabancõlarõn finansal sistemde sahiplik oranlarõna getirilen kõsõtlamalar nedeniyle 

yabancõ finansal kurumlarõn Tayland finans sistemi içinde şube ve temsilcilikleri dõşõnda faaliyet 

göstermeleri mümkün değil iken, krizle birlikte bu sõnõrlamalarõn gevşetilmesi yabancõlarõn zordaki 

bankalarõ almalarõna olanak sağlamõştõr. Böylece krizden önce hiç bankasõ olmayan yabancõ yatõrõmcõlar 

kriz ile birlikte dört bankanõn yönetimini almõşlardõr. 

 

                                                                                                                                                         
 
8 1997 ortalarõnda devlet finansal sistem aktiflerinin yüzde 10�na sahip iken, 1999�da sahiplik oranõ yüzde 23�e 
yükselmiştir. 
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Tablo.4. Finansal Sistemin Birleşmesi  
 Finans Şirketleri  Ticari Bankalar 
 Sayõ  Aktiflerin Payõ  Sayõ  Aktiflerin Payõ 
Haziran 1997 91  18  15  60 
Toplam aktifler 240 milyar USD Devlet payõ toplam aktiflerin <%1  Devlet payõ top.aktif %8�inden fazla 

     Yabancõ sahipliği: Toplam Akt. %0 

Kapatõlanlar 56  11  1  2 
Merkez Bankasõ Müdahaleleri 12  2  5  10 
Birleşmeler 13  13  5  3 
Aralõk 1999 23  4  13  71 
Toplam aktifler 236 milyar USD Devlet payõ toplam aktiflerin <%1  Devlet payõ top.aktif %23�den fazla 
     Yabancõ sahipliği Toplam Akt.> %3 

Kaynak. IMF Staff Country Report. 

V) Değerlendirme ve Sonuç: 

Finansal sistemin serbestleşmesi ve küreselleşmesinin yeterli ve doğru koruyucu 

mekanizmalardan yoksunluğu, kaynaklarõn etkin olmayan biçimde yönetimi, finansal altyapõnõn ve yeterli 

denetlemenin eksikliği, bunlara ek olarak başlangõçta, kriz ölçeğinin küçümsenmesi gibi faktörlerin bir araya 

gelmesi Tayland�õn 1997 ortalarõndan itibaren ciddi ekonomik sorunlarla karşõlaşmasõna neden olmuştur 9.  

Tayland�õn -bölgesindeki diğer ülkelerle birlikte- yaşadõğõ krizin oluşumunu tek bir faktörle açõklamanõn 

yanlõşlõğõna rağmen, finansal sistemdeki zayõflõklar krizin boyutunun artmasõna ve finansal krizin ekonomik 

bunalõma dönüşmesinde önemli rol oynamõştõr. Finansal sistemdeki yapõsal zayõflõklarõn giderilmesi ve kriz 

nedenlerinin ortadan kaldõrõlabilmesi tutarlõ, kapsamlõ ve koordinasyonu iyi sağlanmõş politikalarõn uygulamaya 

konulmasõnõn yanõ sõra önemli boyutta maliyetlere katlanõlmasõnõ da gerekli kõlmõştõr. Maliyetin finansmanõnda 

önemli ölçüde iç kaynak kullanõlõrken, dõş destek kullanõmõ da küçümsenmeyecek boyutta gerçekleşmiştir. Bu 

çerçevede Dünya Bankasõ Eylül 1997�de finansal sistemin yeniden yapõlandõrõlmasõ için, 15 milyar dolar tutarõnda  

proje kredisini devreye sokarken, IMF imzalanan stand by anlaşmasõ çerçevesinde 17,2 milyar dolar 

büyüklüğünde bir finansman paketini Tayland�a kullandõrmõştõr.  

 Tablo.5. Yeniden Yapõlanma için Kamunun Katlandõğõ Maliyetler  
1998 sonu itibariyle GSYİH�nõn yüzdesi Milyar dolar 

Likidite desteği 15 20 
Sermaye İlavesi 8 11 

Bütçedeki faiz yükü 2 3 

Toplam 25 34 

Kaynak: IMF, Financial sector Crisis and Restructuring Lessons from Asia 

Tayland krizin başlangõcõnda uygun strateji belirleme ve krize müdahale edecek kurumlar 
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arasõnda koordinasyon sağlama konusunda zafiyetler göstermekle birlikte, krizin boyutunun 

belirginleşmeye başlamasõyla, yurtiçinde ve yurtdõşõnda başlayan güven erozyonu devletin etkin ve tutarlõ 

politikalarõ uygulamaya koymasõnõ hõzlandõrmõştõr. 

Devlet finansal sistemden ayõklanacak sorunlu kurumlarõn tespiti amacõyla açõk, şeffaf 

standartlar ve süreler tanõmõş, bunlarõ yerine getiremeyen kurumlara müdahale etmekten ve bu kurumlarõn 

tasfiyesini gerçekleştirmekten çekinmemiştir. Mevduata ve krediye tanõnan devlet güvencesi ile ilgili 

belirsizliklerin ortadan kalkmasõ ve sorunlu kurumlara müdahale konusunda devletin kararlõ tutumu 

kaybolan güvenin yeniden tesisini olanaklõ kõlmõş ve bu noktadan sonra uygulanacak politikalarõn başarõ 

şansõnõ artõrmõştõr.  

Devlet krizin ardõndan finansal sistemin sorunlarõ ile ilgilenecek ve sistemin yeniden 

yapõlanmasõnõ sağlayacak kurumlarõn yetki ve sorumluluklarõnõ net olarak belirlerken, bu konuda kurumsal 

altyapõyõ kuvvetlendirecek yeni kurumlarõn oluşumunu da sağlamõştõr. Oluşturulan kurumlar sadece finans 

sistemi ile ilgili problemlerin çözümüyle ilgilenmemiş aynõ zamanda finans sisteminin karşõsõnda yer alan 

reel sektörün de yükünü hafifletecek şekilde faaliyet göstermiştir.  

Devlet piyasa merkezli yeniden yapõlanmayõ teşvik edici mekanizmalarõ kurarken, finans 

sistemi ile reel sektörün ilişkilerini düzenleyen yasal çerçeveyi de buna uygun şekilde yeniden 

düzenlemiştir. Finans sektöründe erken uyarõyõ sağlayacak gözetim ve denetim sistemini güçlendiren 

kararlarõn yanõ sõra mali bünyenin dayanõklõlõğõnõ arttõracak ihtiyatlõlõğa ve mali yapõya ilişkin uluslararasõ 

standartlar belirli bir geçiş dönemini içerecek şekilde uygulamaya konmuştur. 

Sonuç olarak kriz, getirdiği olumsuz ve yõkõcõ etkilere karşõn, uygulamaya konulacak etkin ve 

rasyonel stratejilerle finansal sistemin yeniden yapõlanmasõnõ sağlayacak fõrsatõ da yaratmõştõr. Tayland, 

krizin başlangõcõnda izlediği kararsõz ve dağõnõk politikalarõ krizin boyutlarõnõn netleşmesi ile birlikte 

değiştirerek, krizin ortaya çõkardõğõ fõrsatlarõ değerlendirebilmiştir.   

                                                                                                                                                         
9 Bank of Thailand, Focus on Thai Crises 
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Ek Tablo. Tayland Ekonomisinde Temel Göstergeler  
 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Milli Gelir  (Yüzde değişim, milyar baht)       
GSMH(1988 fiyatlarõyla) 9,0 9,3 5,9 -1,4 -10,8 4,2 
GSMH (cari fiyatlarla) 3.634,5 4.192,7 4.622,8 4.740,2 4.628,4 4.615,4 
Ortalama Baht / Dolar kuru 25,2 24,9 25,3 31,4 41,4 37,8 

Ödemeler Dengesi  (milyar dolar)       
Ticaret Dengesi -8,7 -14,7 -16,1 -4,6 12,2 9,3 
Cari İşlemler Dengesi -7,8 -13,2 -14,4 -3,1 14,3 12,5 
Net Sermaye Hareketleri 12,2 21,9 19,5 -4,3 -9,8 -7,9 
Uluslararasõ Rezervler 30,3 37,0 38,7 27,0 29,5 34,8 

Merkez  Bankasõ. Göstergeleri  (milyar baht) 
Dõş Varlõklar        759,0         929,7        988,8     1.270,7      1.083,4       1.303,3  
Rezerv Para        329,9         404,3        458,9        531,4         507,6         785,8  

Mevduat Bankalarõndaki Göstergeler (milyar baht) 
Rezervler           79,7         117,8        165,8        203,6         145,7         143,0  
Dõş Varlõklar        169,1         235,9        180,0        409,4         462,5         568,0  
Özel Sektörden Alacaklarõ     3.304,1      4.089,2     4.688,3     5.729,6      5.299,6       5.014,5  
Vadesiz Mevduatlar          96,4           94,3        106,1          86,6           93,9           94,3  
Vadeli Tasarruf ve        
Yabancõ Para Mevduatlar     2.483,0      2.922,3     3.303,0     3.910,6      4.311,6       4.279,7  
Dõş Yükümlülükler        780,0      1.164,1     1.249,3     1.904,4      1.066,2         718,1  

Parasal Durum        
(Parasal otorite+Bankalar)        
Yurtiçi Krediler     3.312,1      4.073,4     4.643,4     6.244,6      6.166,5       5.906,3  
Para (M1)        346,4         388,3        423,7        430,1         451,0         739,1  
Para Benzerleri (M2)     2.483,0      2.922,3     3.303,0     3.910,6      4.311,6       4.279,7  

Faiz Oranlarõ (Yõllõk Yüzde)       
Reeskont Oranlarõ            9,5           10,5          10,5          12,5           12,5             4,0  
Bankalararasõ Piyasa Oranlarõ            7,3           11,0            9,2          14,6           13,0             1,8  
Hazine İç Borçlanma Kağõt Getirileri          10,8           10,8          10,8          10,8           10,8           10,8  
Mevduat Faizleri            8,5           11,6          10,3          10,5           10,6             4,7  
Kredi Faizleri          10,9           13,3          13,4          13,6           14,4             9,0  

Kamu Maliyesi (milyon baht)       
Nakit Dengesi (milyar baht) 65,8 112,5 104,3 -31,1 -115,0 -134,3 
Kamu Finansman Açõğõ(-)/Fazlasõ  101.239,0   134.965,0    43.303,0  -15.061,0 -128.951,0       n.a.  
Yurtiçi Net Borçlanma       n.a.        n.a.  -25.123,0 -72.348,0 -3.361,0       n.a.  
Yurtdõşõ Net Borçlanma       n.a.        n.a.  -3.665,0 -3.761,0 -4.403,0       n.a.  

Kaynak:International Financial Statistics CD Rom, May 2000, Bank of  Thailand, Key Economic Indicators 
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