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 IMF 1945‟te kuruldu. ġu anki üye sayısı 183‟tür. BaĢkanı Alman Horst KÖHLER‟ dir. 

Geleneksel olarak IMF baĢkanları Avrupalı, Dünya Bankası baĢkanları Amerikalı 

olmaktadır. IMF‟ nin çalıĢan sayısı 2500‟dür. Bunlardan 1000 tanesi profesyonel olarak 

çalıĢmakta olup (ekonomist grubu), 75 geliĢmekte olan ülkeye 500 kadarı ekonomik Ģartlar 

dikte etmektedir. Bu yetmiĢ beĢ ülke geliĢmekte olan dünyanın yarısını (%57) teĢkil 

etmektedir. Bu %75‟lik orana Çin ve Hindistan dahil değildir. 500 ekonomist 75 ülke 

üzerine çalıĢtığına göre (Aralık 1997 verileri) her ülke baĢına ortalama 7 ekonomist 

düĢmektedir. Bu gerçek Ģu soruyu kendimize sormaktan alamamaktayız: 7 ekonomist 

acaba bir ülkenin ekonomik ve finansal yapısını yeterince biliyorlar mı ? Mesela, Kore için 

birkaç gün içinde bir program oluĢturulmuĢtur.  

- Acaba bu program gerçekleri yansıtıyor mu?  

- Acaba bir organizasyona böyle geliĢmekte olan dünyanın yarısının sorumluluğu 

verilmeli midir?  

IMF SDR adıyla para çıkarmaktadır. I SDR= I.26 USD Her ülke IMF‟ ye yıllık para 

ödemekte. Buna kota denmektedir. Toplam kota miktarı 210 milyar SDR yani yaklaĢık  300 

milyar ABD doları Ocak 22,1999 da IMF kotasını %45 arttırarak bu rakamlara ulaĢmıĢtır. Her 

ülke ekonomik gücüne göre katılma payı ödemektedir, katılma payına göre de yönetimde söz 

sahibi olmaktadır. Toplam kotanın %17‟si ile ABD en fazla kotaya sahiptir. Bunun sonucu 

olarak da IMF‟ yi en fazla yönlendiren ülke olmaktadır. Türkiye nin katılma payı ise 964 

milyon SDR ile %1 bile değildir. (%0-45) Kotaları en fazla olan IMF üyeleri sırasıyla 

aĢağıdaki gibidir. 

Ülke   Kota  (milyon  Yüzdesi  

ABD   37149 SDR   % 17.16 

Japonya   13312 SDR   %   6.27 

Almanya  13008 SDR   %   6.12 

Fransa   10738 SDR   %   5.06 

Ġngiltere   10738 SDR   %   5.06 

               +   

         %39.49 

                                                        
1 Stigliz „in IMF  raporundan yararlanılmıĢtır 



 IMF‟nin yönetim organları Board Of Governers ve Executive Board (Ġcra Direktörleri 

Kurulu)‟dur. Her ülkeden bir temsilci Board of Governers‟a atanır. Türkiye nin temsilcisi 

Kemal DERVĠġ‟ tir. Bu kiĢiler temsilcileriyle kendi ülkeleriyle ilgili olarak temas 

halindedirler. IMF‟ nin politikalarının belirleyici Boardoff Governes‟dir. Belirlenen 

politikaların uygulayıcısı ise Ġcra Direktörleri Kurulu‟dur. Bu kurulun 25. kiĢisi olarak IMF 

BaĢkanı BaĢkan (Horst Köhler ) baĢkanlık etmektedir. Bu kurul haftada en az birkaç kez 

biraraya gelmektedir, Board of Governers sadece yıllık toplantılarda bir araya gelmesine 

rağmen Kotası yüksek olan ülkelerin her birerinin ayrı icra direktörü olmasına rağmen, kotası 

düĢük olan ülkelerin gruplandırması yapılarak her bir grubu yalnız bir direktör temsil 

etmektedir. Türkiye‟nin de içinde bulunduğu grubun temsilcisi Belçikalı Willy KIESKENS‟ 

dir. Ġcra direktörleri daima Washington‟da 19. Caddede bulunmaktadırlar. Her yıl 4‟er 5‟er 

kiĢilik IMF heyetleri üye ülkelere  giderek birkaç hafta kalırlar. Bu sürede ülke ekonomisini 

yakından inceleyerek bilgi ve data toplarlar. Bu arada ülke yönetiminde söz sahibi olanlarla 

görüĢmeler yaparlar. Washington‟a döndüklerinde o ülke hakkında bir rapor hazırlayarak 

Executive Board (Ġcra Direktörleri Kurulu)‟na sunarlar. Bu raporlar Kurulda tartıĢılır, 

incelenir, ve ülke hakkında tavsiyeleri ve ekonomisinin zayıflıklarını içeren bir raporu ülkeye 

iletirler. Üye ülkeler üyelik aidatlarının %75‟ini kendi milli paralarıyla öderler. Bu yüzden 

IMF‟ nin elindeki paranın yarısı bu yüzden kullanılamaz. Normal olarak sadece 20 ülkenin 

parası IMF‟ den borç alınarak kullanılabilir, SDR‟ lar da borç olarak verilmektedir. Üye 

ülkenin aldığı borçlar kendisinin Merkez Bankasında muhafaza edilir. Borç para alınırken ve 

alınan borçlar ödenirken purchase-repurchase mekanizması kullanılır: Borç para alan ülke 

yabancı paraları ve SDR‟ ları kendi parasıyla satın alır, borç öderken de yabancı paralarla 

kendi parasını satın alır, böylece IMF‟ nin toplam kaynakları değiĢmez, değiĢen tek Ģey 

kaynakların kompozisyonudur.  

Parasal yardım taksit taksit yapılır, her bir taksit verilmeden önce aranan ekonomik ve 

finansal Ģartların yerine getirilip getirilmediğine bakılır. SDR‟ lar belli paralardan oluĢan 

sepetin adıdır. Bu paralar Amerikan doları euro, Japon yeni ve Ġngiliz Sterlinidir. Borç para 

alanlardan ana paradan ayrı olarak para alınır. Alınan bu para faiz +baĢka tahsilatlar olarak 

düĢünülebilir. Faiz oranı SDR sepetindeki paraların ağırlıklı ortalamalarının faiz oranıdır. Her 

ne kadar IMF Dünya Bankası ve ABD Hazinesi ile birlikte hareket etmesine rağmen. Dünya 

Bankası ile IMF karıĢtırılmamalıdır. Dünya Bankası yollar, enerji santralleri, okullar, barajlar 

gibi yerlerin finansmanını sağlar. Dünya Bankası bunlardan baĢka IMF gibi bir ülkenin 

ekonomik sistemini yeniden yapılandırmak için de borç vermektedir. 



 IMF gibi bir kuruluĢa niçin ihtiyaç duyulmuĢtur? 1930‟lu yıllarda uluslararası parasal 

sistem kurmak ve bu sistemin iĢleyiĢini takip eden bir kuruma ihtiyaç duyuldu. Diğer bir 

ifadeyle milli paraların bir diğerine konvertibiletisini rahatça sağlayan ve de bu iĢlevin yerine 

getirilmesini engelleyen elementlerin ortadan kaldırılmasını sağlayan bir sistem kurmak için 

baĢlagıçta bu iĢlevi gerçekleĢtirmek için kurulmuĢtur. AnlaĢıldığı üzere IMF‟nin 

bugünkünden farklı bir fonksiyonu olan IMF‟yle karĢı karĢıyaydık.  

Bilindiği üzere 1930‟lu yıllar dünyayı sarsan Büyük Depresyon yıllarıdır. Depresyon 

ekonominin tüm cephelerinde egemen olmuĢtu. Bankalar kapandı, tarım ürünleri 

maliyetlerinin altında satıldı, toprak değerini kaybetti. Fabrikalar üretimlerini durdurdu. 10 

milyonlarca iĢçi iĢsiz kaldı vs. Para ise değerini kaybetmiĢti. Paraya olan güven yitirildiğinden 

talep altına yöneldi. Bu sıralarda ülkeler altın standardına bağlı idi. Ülkelerin hazineleri ise 

talep edilen altını karĢılamaktan uzaktı. Birçok ülke altın standardını terketmek zorunda kaldı. 

Bu yıllarda paraların birbirleriyle değiĢimi de zorlaĢtı, Çünkü paraların gerçek değerini 

bilmek imkansızlaĢmaya baĢlamıĢtı. Barter ekonomi geri geldi. Bazı ülkeler paralarının dıĢ 

değerlerini düĢürerek ürünlerini dıĢ piyasalarda pazarlama imkanlarını araĢtırdılar. Ülkelerin 

paralarının değerleri arasındaki iliĢki karıĢtı. Artık gerekli olan Ģey tüm ülkeler bazında 

iĢbirliği ve iĢbirliğinin neticesinde para  (monetary system) sisteminin kuruluĢu ve bunun 

uygulamasını gözetleyen bir enstitünün varlığı idi. ĠĢte IMF 44 ülkenin birleĢmesi ile bu 

Ģartlar altında kuruldu. IMF‟ ye katılan tüm ülkeler ilk yıllarda milli paralarının değiĢim 

değerlerini ayrı Ģekilde hesapladılar. Bu sistemin adı par (equal) value sistemi idi. Bu sistemin 

esası Ģu Ģekilde iĢlemekteydi: ABD ülkesinin parasını altına göre belirledi. Buna göre 1 ons 

altın tam olarak 35 Amerikan dolarına eĢitti. Elinde dolarla altın talep edenlere bir 

yükümlülük olarak ABD, değiĢimi yukarıda belirtilen orandan sağlamak zorunda idi. Bütün 

üye ülkeler paralarının değerini altına ya da dolara göre belirlemeliydiler. Parasının değeri 

önceden belirlenen değerinin (par value) %1‟i oranında değiĢmesi mümkündü. Ama daha 

fazla bir oranda değiĢmeye izin verilmiyordu. Eğer daha fazla değiĢime gerek duyuluyorsa, 

bunu diğer üye ülkelerle tartıĢmak ve onların iznini almak zorundaydı. Bu sistemde paraların 

değerleri istikrarlıydı: Yatırımcılara, tacirlere, seyahat edenlere yardım ediciydi. Fakat güçlü 

paraların (major currency) değerlerinin değiĢmesi sistemi krize sokmaktaydı. Bu sistem 25 yıl 

kadar iyi bir Ģekil  de iĢlemiĢtir. BirleĢik Devletlerin rezervleri dolar karĢılığı altın değiĢimini 

sağlayamayacağının anlaĢılması üzerine baĢta BirleĢik Devletler olmak üzere sistem 

vazgeçildi. 1970‟lerde terk edilen bu sistemin ardından üye ülkeler artık her biri kendine göre 

metodla paralarının değerlerini belirlemekteydiler. Bir çok sanayileĢmiĢ batı ülkesi paralarının 

değerlerinin serbestçe değiĢmesine izin verdiler (free floot) Yani market paralarına ne değeri 



verdiyse onu kabul eden sistem. Bazı ülkeler  ise kendi ülkelerinin paralarını alıp satarak 

marketi etkilemektedirler (dirty floot). Bazı ülkeler ise paralarının değerini temel (güçlü) bir 

paraya (major currency) ya da para grubuna bağlayarak belirlerler. Mesela Fransız Frangı 

yükselirse kendi ülkelerinin parası da yükselmektedir. 

IMF‟ nin fonksiyonu para sisteminin muhafazasının sağlanması olduğunu daha önce 

belirtmiĢ idik. Par value sisteminin yıkıldığı 1973 yılı böylece IMF‟ nin gücünün sıfırlandığı 

yıl olmuĢtur. Çünkü tüm ülkeler paralarının değerini artık serbestçe belirleyebileceklerdi. 

Artık paraların değeri IMF‟ nin görüĢü alınmadan belirlenebilecekti. Böylece Bretton Woods 

sistemi çökmüĢ oluyordu. Bu tarih (1973) IMF‟ nin tarihinde çok önemli bir rol oynamıĢtır. 

Çünkü IMF artık kendisine yeni bir misyon arayıĢına girmiĢtir. (Bretton Woods „ta IMF‟nin 

ana görevi olarak milli paraların değerlerinin belirlenmesi ve bunların kolayca değiĢimlerinin 

sağlanmasıdır) Ayrıca dıĢ ödemeler dengesinde problem bulunan ülkelere borç vermek IMF‟ 

nin bir diğer görevidir.  

Yeni misyon arayıĢında olan IMF, Latin Amerika ülkelerinin dıĢ dünyaya olan 

borçlarının önemli ölçüde arttığını ve 1980‟li yıllarda bu borçların artık ödenemez duruma 

geldiğinde, kendisinin Latin Amerikan ülkelerinin borçlarının yeni bir ödeme planına 

kavuĢturmak suretiyle yeni bir rol alabileceğinin bilincine vardı IMF‟ ye üye ülkelere yıllara 

göre gittikçe artan miktarlarda borç para vermeye baĢlamıĢtır. Verilen borç miktarı 1980‟li 

yıllara kadar çok düĢük oranlarda seyrederken (10-20 milyar dolar arasında),1980‟li ve 

1990‟lı yıllarda bu miktar 70-80 milyar dolara kadar çıkmıĢtır. 

 Bir diğer tablo da IMF‟ ye ödenmesi gereken borçların yıllara göre geliĢimi Ģu 

Ģekildedir. 

 

1960  10 milyar  $    altında 

1965  10 milyar  $    altında 

1970  10 milyar  $    altında 

1975  10 milyar  $    altında 

1980  10 milyar  $    altında 

1985  40 milyar  $    dolar 

1998  55 milyar  $    dolar 

 

Burada karıĢtırılmaması gereken Ģey IMF‟nin yıllara göre verdiği borçlarla, yıllara 

göre IMF‟ye ödenmesi gereken borçların ayrı olduğudur. Yukarıdaki iki ayrı dataya bu açıdan 

bakılması gerekmektedir. 



 Yukarıdaki rakamlardan görüleceği üzere IMF‟ nin borç verme aktiviteleri 1980‟li 

yılların ortalarında önemli ölçüde artmıĢtır.(4 kat).Halen bu artıĢ trendi devam etmektedir. 

1994‟te Meksika hükümeti kısa dönemli borçlarını idare edememiĢtir. Bu borç krizini IMF 

çözmeye çalıĢmıĢtır. Bu meyanda Meksika‟ya yaklaĢık 18 milyar dolar borç sağlanmıĢtır. 

Meksika‟ya verilen para Meksika‟nın milli gelirinin yaklaĢık %5‟ine eĢittir. Fakat bu borç 

karĢılığında bir takım Ģartlar aranmıĢtır. Kabaca Para ve maliye politikaları IMF‟ nin isteği 

Ģekilde yönlendirilecekti.  

IMF‟ nin bir baĢka ilgi alanı Doğu Avrupa ülkeleri olmuĢtur. Bu ülkelere verilen 

borçlar, kapitalist ekonomiye yumuĢakça geçmelerini sağlamaktı. Verilen borçlara iliĢtirilen 

Ģartlar ise doğu bloku ülkelerinin geleneksel maliye ve para politikalarının IMF‟ ce 

Ģekillendirilmesinin ötesine geçmekte tüm çaplı yapısal değiĢimi belirleyen bir ajandaya 

dönüĢmektedir. Bu yapısal değiĢimin unsurları ise ekonominin büyük kısımlarının 

özelleĢtirilmesinin detaylarıyla ajandada yer almasıdır. 

 Bir baĢka amaç özelleĢtirmeyle bağlantılı olarak kiĢilerin özel mülkiyetin farkına 

varmasının sağlanmaya çalıĢılmasıdır. 

 Ayrıca devletin ticari kuruluĢlardaki ve ticari bankalardaki payının arttırılmayacağı ve 

devletleĢtirmelerden uzak duracağı  da bir Ģart olarak aranmaktaydı. Böylece IMF gücünün 

sınırlarını daha da arttırmaktaydı; buna paralel olarak da kuruluĢunun ve amacının sınırlarını 

da aĢmaktaydı da  .  

IMF‟ nin uğraĢ alanlarından biriside verilen borçların amacı dıĢında kullanılmasıyla 

ilgilenmek olmuĢtur. Mesela, 1998‟de Rusya‟ya verilen 4.8 milyar dolarlık borç Rusya‟daki 

oligarĢinin eline geçmiĢ ve bunlar dolarları ülke dıĢına çıkarmıĢtır. Böylelikle bu fonlar 

reformlarda kullanılmamıĢtır. 1997 Temmuzunda bir finansal kriz Asya‟daki birçok ülkeyi 

vurmuĢtur. Sermaye akımı tersine dönmüĢ ve Asya‟daki bankalar kısa dönem borçlarını 

dıĢarıya ödemekte zorlanmıĢtır. IMF bu borçların organizesinde yardımcı olmuĢtur, aynı 

zamanda bu hükümetlere borç para da vermiĢtir. Bu meyanda, Endonezya‟ya 10 milyar 

dolarlık, Kore‟ye 20 milyar dolarlık borç verilmiĢtir. Bu borçlar daha büyük borç paketlerinin 

parçaları halinde gelmiĢtir. Endonezya‟nın alacağı toplam borç paketinin miktarı 33 milyar 

dolar olup bu tutar yaklaĢık olarak Endonezya milli gelirinin %16‟sını oluĢturmaktadır. 

Kore‟nin alacağı borç paketinin toplam tutarı 57 milyar dolar olup, Kore milli gelirinin 

%12‟sine tekabül etmektedir.  

Verilen ve verilecek olan borçlar geleneksel maliye ve para politikası yönetiminin 

ötesine geçmektedir. Kore‟de firma yabancı sahipliği oranı yükseltilmiĢ ve tavan % 7‟den % 

50‟ye yükseltilmiĢtir. Ayrıca bir takım düzenlemelerle ülke ithalata açılmıĢtır. Bunun yanında, 



iĢgücü piyasasına yönelik bir takım reformlarla iĢçilerin daha kolay Ģekilde iĢten 

atılabilmelerine zemin hazırlanmak istenmiĢtir.  

IMF aksiyonları için entellektüel bir neden bulmaya çalıĢmıĢtır. Bir neden geliĢmekte olan 

ülkelerde meydana gelen herhangi bir krizin diğer ülkelere de yayılmasını önleme görevidir. 

Finansal paniklerin önlenmesi ise bir baĢka görev olarak belirlenmiĢtir. GeliĢmekte olan 

ülkelerde meydana gelen böyle panikler ticaret hacmini düĢürebilir. Ticaret hacminin düĢmesi 

iĢgücü seviyesinin ve ülke milli gelirlerinin düĢmesi demektedir. 

 IMF‟ nin 3.amacı genel politika reformları özendirmek ve buna zorlamak olmuĢtur. 

Doğu bloku ülkeleriyle ve Asya ülkeleriyle olan iliĢkilerinde bunu görmekteyiz. IMF 

kendisini milli devletlerin merkez bankalarına benzetmektedir. Nasıl bir ülkede merkez 

bankaları son borç verme mevkisinde bulunmakta ise uluslar arası platformda da IMF bir tür 

merkez bankasıdır.  

IMF‟nin yapısı kendi kaynaklarından incelendiğinde değiĢik adlar altında değiĢik 

amaçlara hizmet eden borçlar verdiği görülmektedir. Stand-by anlaĢmaları ödemeler 

dengesinde geçici problem olan ülkelerin faydalanmadığı bir yardım Ģeklidir. IMF‟ nin birçok 

yardım Ģeklinde olduğu gibi stand-by anlaĢmalarında da borçlanma Ģarta bağlanmıĢtır.  

Son zamanlarda IMF‟nin değiĢen fonksiyonlarının sonucu olarak ihdas edilen bir diğer 

borçlanma Ģekli Supplemental  Reserve Facility‟dir. Bu tür borçlanmada borç isteyenin 

ekonomisinde halkın ve ekonomik enstitülerin ekonomiye karĢı güveninin yitirilmiĢ olması, 

finansal piyasaların krize girmiĢ olması gerekir, 1995-Meksika,1997-Asya Krizlerinde olduğu 

gibi  IMF‟nin borç aktivitelerinin en önemli kısmını bu tür borçlanmalar teĢkil etmektedir.  

IMF,baĢka adlar altında da borçlar vermektedir. Fakat bunlar sanıldığı kadar yüksek 

meblağlara tekabül etmemektedir. Sembolik rakamlar olarak kalmakta olup, aleyhte 

konuĢulmasını engellemeye yöneliktir. Mesala bazı ülkelere yoksullukları dolayısıyla yapılan 

yardımlarda olduğu gibi .BelirlenmiĢ fakir ülkeler kotalarının en fazla %140‟ına varan 

miktarlarda borç alabilirler. Doğal afetlere maruz kalan ülkelerde yardım alabilmektedirler. 

Acil yardım, felakete uğrayan ülke finansal ihtiyaçlarını karĢılayamadığı durumda 

yapılmaktadır. Verilen para felakete uğrayan ülkenin kotasının % 25 ile sınırlıdır, nadir 

durumlarda % 50‟ye sıkar. Türkiye 1999 yılındaki deprem felaketi dolayısıyla böyle bir 

yardım almıĢtır. Alınan yardım 501 milyon Amerikan doları olup, kotasının %37.5‟una 

tekabül etmektedir. 

 IMF üye ülkelere talep üzerine teknik yardım da yapmaktadır. Merkez bankası ve 

Hazine kurma gibi, fiskal ve monetary politikaların dizayn ve uygulaması gibi 31 Ocak 2001 

tarihi itibarıyla IMF‟nin 91 ülkeye vermiĢ olduğu borçlar 65.3 milyar doları bulmuĢtur. 



IMF‟nin bir fonksiyonu üye ülkeler üzerindeki gözetimidir. Buna supervision ya da 

surveillanca denmektedir. Bundan kastedilen üye ülkelerin ekonomik ve parasal 

politikalarının gözetlenmesidir. IMF‟ nin ana görevi kendi kuruluĢ yasalarında belirtildiği 

üzere paraların değiĢim değerlerini ve bunların kolayca değiĢimlerini sağlamak olmasına 

rağmen, her ne kadar bu görevin artık hiçbir anlamı kalmadıysa da, bu görevin dıĢına çıkarak 

üye ülkelerin ekonomisinin tüm yönlerinin incelenmesine ve ekonomisinin performansının 

değerlendirilmesine supervision denmektedir. Bu gözetime neden  de daha istikrarlı paraya ve 

daha geliĢmiĢ dünya ekonomisine böyle ulaĢılacağıdır.  

Supervision  sayesinde üyelerin ekonomik ve finansal politikalarının milli ve 

uluslararası yansımaları üzerine bilgi sahibi olunur. Bu iĢlev son zamanlarda, sermaye 

hesaplarını ve finansal sektör konularını da içerecek Ģekilde geniĢlemiĢtir. IMF‟ ye göre 

gözetimi meĢru kılan temel sebep günümüz dünyasında bir ülkenin politikalarının ve 

kararlarının bir baĢka ülkeyi kolaylıkla etkileyebilmesidir. ĠĢte IMF monitoring yapan bir 

mekanizmadır.  

1980‟li ve 1990‟lı yıllarda ciddi olarak artan aktiviteleri ile IMF Dünya ekonomisini 

yönlendiren en önemli kurum haline gelmiĢtir. Politikaları da sonuç olarak önemli 

değiĢikliklere neden olmuĢtur. Özelliklede  yapısal değiĢim programları (structural aujustment 

programs) sayesinde IMF ve ona yardımcı konumunda Dünya Bankası ve Amerikan Hazine 

Departmanı dünyanın ekonomi doktorları olarak rakipsiz kaldılar. Son yirmi yıl IMF‟nin 

kendisine yeni bir misyon bulduğu ve gücünü arttırdığı yıllardır. IMF ortodoks ekonomi 

politikalarının  ve teorilerinin temsilcisi olarak kendisini göstermiĢtir. Üniversal ekonomik 

kurallar Ģeklinde biçimlenen görüĢlerini geliĢmekte olan dünyaya uygulaya gelmiĢlerdir. Bu 

görüĢler  daha çok ticaret sermaye akımları, özelleĢtirme ve devleti küçültme Ģeklinde 

belirmiĢtir. Son yirmi yıldır sayıları 5-10‟u geçmeyen zengin batılı ülkeler tarafından kontrol 

edilen IMF, Dünya Bankası gibi kurumlar fakir ülkelerin  ekonomik ve sosyal politikalarını 

belirleyici rol üstlenmiĢlerdir. Fakir ülkeler borçlarını ödemekte aciz kalınca bu kurumlar yeni 

borçlar verirler .Fakat bunu yeni Ģartlar ileri sürerek yaparlar: Borç alan ülke ekonomisini 

IMF‟ nin ideolojisine uyacak Ģekilde değiĢtirilmelidir. IMF‟ nin Amerikan çıkarlarını 

savunduğunu yönetiminde en fazla söz sahibi ülkenin Amerika olduğunu bildiğimizden 

söyleyebiliriz. (%17 kota ile büyük bir gücü temsil etmektedir, 183 ülke içerisinde) Diğer 4 

batılı ülke (Japon,Almanya,Fransa, Ġngiltere) ile birlikte yaklaĢık %40 oy potansiyeli ile bu 5 

ülke IMF‟ nin gerçek sahipleri gibidir. Öyleyse Ģunu söylemek yanlıĢ olmayacaktır. Borç alan 

ülkeler ekonomilerini yapısal değiĢim programlarına uyacak Ģekilde Amerikan ve diğer batılı 



yatırımcılara açacak Ģekilde düzenleyeceklerdir. Yapısal değiĢim programlarına baktığımızda 

Ģu Ģartların bulunduğunu görürüz. 

 

- Devlet Harcamalarının azaltılması  

-Ġthalat ve ihracat üzerindeki vergilerin azaltılması 

-Kamu hizmetlerinin özelleĢtirilmesi  

-Yüksek faiz oranları  

-Temel malları için sübvansiyonların kaldırılması 

-Yabancıların doğal kaynaklara sahip olmasına ve ülkede iĢ yapabilmesine engel olan 

kuralların elimine edilmesi 

-Ekonominin ihracata yöneltilmesi. 

 

Acaba bu tür ekonomik değiĢimler ekonomiler üzerinde olumlu etkilerde bulunmuĢ 

mudur.? Bu soruya cevap verebilmek için IMF politikalarının uygulamaya konulduğu 1980 ve 

1990‟lı yıllarla daha önceki yılları, daha doğrusu 1960 ve 1970‟li yılları, ekonomik 

geliĢmenin göstergesi olan kiĢi baĢına gayrisafi yurt içi hasılanın dünyanın belli baĢlı 

ülkelerindeki (116 ülke) artıĢ oranlarına baktığımızda karĢımıza Ģöyle bir tablo çıkmaktadır. 

 

 

               KiĢi BaĢına GSYĠH 

Ülke   Dönem   ArtıĢ/AzalıĢ Oran 

Çin   1960-1980     %80 

1980-2000 %300 

 

 

Arab   1960-1980     %180 

Devletler  1980-2000     %  - 5 

 

Güney Asya  1960-1980     %   30 

   1980-2000     %   70 

 

Güney Doğu  1960-1980     % 120 

 

Asya ve Pasifik 1980-2000     %   70 



 

Doğu Asya  1960-1980     % 140 

1980-2000 % 220 

 

Latin Amerika 1960-1980     %  75 

Ve Karaipler  1980-2000     %    6 

 

Sub-Saharan  1960-1980      %  36 

 

Afrika   1980-2000     % -15 

 

Kaynak: UNNDP Human Development Reports 1998,2000  

 

1980 öncesi 20 yıllık dönem ile 1980 sonrası yaklaĢık 20 yıllık dönem (1980-1998) 

kıyaslandığında, Doğu Asya ve Güney  Asya hariç, dünyanın geri kalan kısmının büyüme 

oranının 1980 öncesi döneme göre önemli ölçüde yavaĢladığını göstermektedir. Tabloda 

gösterilen Doğu Asya ülkelerine Çin  dahildir. Ve Doğu Asya nüfusunun %83‟ünü teĢkil eder 

1960-1980 yılları arasında kiĢi baĢına (GSYĠH) üretim, tüm ülkeler göz önüne alındığında 

%83 olarak gerçekleĢti. Yani 1960‟tan 19802e varıldığında kiĢi baĢına GSYĠH, 1960‟lı 

seviyesine göre %83 oranında artmıĢ idi tüm ülkeler dikkate alınarak yapılan hesaplamada. 

Bu oran 1980-2000 yılları arasında %33 olarak gerçekleĢti. Son 20 yılın büyüme yavaĢlaması 

olmasaydı, mesala Meksika neredeyse 1960‟taki seviyesinin 2 katına varan kiĢi baĢına varan 

kiĢi baĢına GSYĠH‟ ya sahip olacaktı. Brezilya ise 2 katını dahi aĢacaktı .1960-1980 

dönemine göre 89 ülke (%77‟si) 1980-1998 döneminde en azından % 5 oranında kiĢi baĢına 

GSYĠH artıĢ oranı azalmıĢtır. Sadece 14 ülkenin (%13) kiĢi baĢına GSYĠH‟ nın artıĢ oranı % 

5 ya da daha fazla oranda artmıĢtır. Latin Amerika‟da 1960-1980 döneminde kiĢi baĢına yurt 

içi gayri safi yurt içi hasıla % 75 oranında artmıĢ iken 1980-1998 döneminde sadece % 6 

oranında artmıĢtır. Güney Asya sonucu, Hindistan‟ın diğer Güney Asya ülkelerine göre daha 

hızlı büyümesinden kaynaklanmıĢtır. Hindistan Güney Asya nüfusunun % 75‟ine sahiptir. 

Doğu Asya sonucu, Çin‟deki gayri safi yurt içi hasılanın 4‟e katlanmasındandır.18 yıl içinde  

bu tablonun anlattığı Ģudur: IMF ya da Dünya Bankasının kendi politikalarını takip etmenin 

bir sonucu olarak, baĢarılı olarak gösterebileceği hiçbir bölge ya da devlet bulunmamaktadır. 

Mesela Çin üzerinde böyle bir iddiaları olamaz. Çünkü Çin baĢka paralarla değiĢtirilemeyen 

para birimine sahiptir, bankacılık sistemine devlet hakimdir. Ve de IMF reçeteleri bozan 



uygulamalarda bulunmaktadır. Çin ve Hindistan‟ın serbest ticarete açılmaları büyümedeki 

artıĢlarının baĢlamasından yaklaĢık 10 yıl sonra olmuĢtur. Üretimdeki kiĢi baĢına  artıĢ belki 

en önemli gösterge değildir. Ama daha  yüksek hayat standardına ulaĢmanın tek yoludur. Yani 

fakirlikten kurtulmanın ve de gelecekteki çocukların daha iyi yaĢama sahip olmasının yolu 

olarak gözükmektedir. ġayet globalizasyon ve diğer IMF politikaları daha yüksek oranlı 

büyümeye yol açmayacaksa bu politikaları savunmak  gittikçe güçleĢecektir. Böyle 

sonuçlanacak IMF politikaları topluma bir yük olacaktır. Hem de belirsiz faydaları için 

ekonomik yapısal değiĢim saçma hale gelecektir.  

IMF‟ nin yapısal değiĢim programlarının yaĢam bulduğu diğer bölge doğu Avrupa 

ülkeleri olmuĢtur. Eski Sovyetler Birliğinin yeni bağımsızlığına kavuĢan devletlerinde ve 

bunların dıĢında kalan diğer Doğu Avrupa ülkelerinde 1997 yılının Gayri Safi Yurt Ġçi 

Hasılası 1989 yılındaki miktarına oranlandığında önümüze hiç de iç açıcı bir tablo 

çıkmamaktadır. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

        

Ülke 1997 yılı GSYĠH/1989 yılı GSYĠH  Ülke (1997 GSYĠH/ 1989 GSYĠH 

 

Gürcistan  %25      Romanya % 80 

Azerbeycan  %30      Özbekistan  % 90 

Meldova  %35      Çekosl0vakya% 90 

Ukrayna  %40      Macaristan  % 90 

Latvia   %55      Slovakya  %95 

Kazakistan  %55      Polanya %110 

Rusya   %60 

Kırgızistan   %60 

Bulgaristan   %70 



Litvanya  %70 

Belarus  %70 

Estonya  %70 

Arnavutluk  %80 

Kaynak: stiglitz 

 

IMF fakir ve eski komünist ülkelere yanlıĢ reçete vermekle suçlanmaktadır. Sıkı para 

politikası, devlet harcamalarında azaltma, özelleĢtirme market köktenciliği 1990‟lı yıllarda 

komünizmden kapitalizme, fakirlikten zenginliğe geçmede en iyi yol olarak görülmüĢtür. Rusya 

örneğinde görüleceği üzere IMF‟ nin sicili bozuk bulunmaktadır. %40 ın üzerinde GSYĠH 

düĢmesiyle Rusya tarihin en büyük felaketlerinden birini yaĢamıĢtır. Böyle bir düĢme savaĢ 

dönemlerinde ya da büyük doğal felaketlerde görülmektedir. Reformlar baĢlayalı 10 yıl olmuĢ 

fakat elde olan hiçbir Ģey yok .Fakir insanların sayısı (günlük kazancı 4 doların altında olan) 2 

milyondan 60 milyona çıktı. Gelir eĢitsizlikleri yükselmiĢ durumdadır. Hakeza yaĢam beklentisi 

Erkeklerin yaĢam ümidi 65.5 yıldan 57 yıla düĢmüĢtür. IMF‟ nin diktelerine boyun eğen 

Rusya‟da para ekonomisi barter ekonomi ile yer değiĢtirmiĢtir. Barter ekonomi vergilerin 

toplanmasını zorlaĢtırmıĢtır. Hızlı özelleĢtirme organize suçları ve ahlaki çöküntüyü beraberinde 

getirmiĢtir. Rusya‟da yaĢanan dram, Amerika BirleĢik Devletlerinin yaĢadığı Büyük 

Depresyondan daha yıkıcı olmuĢtur. Yapısal değiĢim politikalarından olan ticareti 

serbestleĢtirme, Pazar ekonomisi Rusya tarafından iyi Ģekilde anlaĢılamamıĢtır.  

Bir baĢka yanlıĢ ekonomi kitaplarındaki teorilerin aynen uygulanmaya çalıĢılmasıydı. 

Sekiz yıldan sonra, tablodaki verilerden anlaĢılacağı üzere sadece Polanya tranzisyon öncesi yıl 

olan 1989‟daki seviyesini yakalayabilmiĢtir. Rusya, IMF‟ nin kaynaklarını en fazla kullanan 

ülkelerin baĢlarında yer almaktadır. Kullandıkları kaynakların büyüklüklerine göre ülkeler Ģöyle 

sıralanmaktadır: Meksika, Rusya, Kore, Arjantin, Hindistan ,Ġngiltere, Brezilya, Endonezya, 

Filipinler, Pakistan, Rusya yakın tarihlerde yüksek meblağlar almıĢtır.: Mart 1996‟da 9.2 milyar 

dolar ve Temmuz 1998‟de 11.2 milyar dolar. IMF‟ nin borç karĢı lığı talep ettiği Ģartlardan biri 

olan yüksek faiz uygulaması, aĢırı değerlenmiĢ Ruble anlamına geliyordu. Faiz oranları % 

150‟lere kadar çıktı. AĢırı değerlenmiĢ ruble ithal mallarını yapay bir Ģekilde ucuzlattı, buna 

karĢılık ihracatı zorlaĢtırdı. Bu durum ruble çökene kadar devam etti (Ağustos 1998).  

Buna benzer bir durum Brezilya‟da gerçekleĢti. Faiz oranları aĢırı yükseltildi, IMF‟ den 

borç alındı, fakat birkaç ay sonra Brezilya‟nın parası çöktü, değer kaybetti. 1997 Temmuzunda 

Asya ekonomilerinde finansal kriz patlak vermiĢtir. Uluslar arası sermaye bu ülkelerden 

kaçmıĢtır, ülkelerin paraları değer kaybetmiĢtir bankalar borçlarını ödeyemez duruma düĢmüĢtür. 



IMF verilen borçlar karĢılığında yapısal değiĢimi Ģart koĢmuĢtur. Ek olarak krizden çıkarılmak 

istenenler uluslar arası yatırımcılar ve hükümetler olmuĢtur; Endonezya‟da sıkı para politikası ve 

devlet harcamalarındaki azaltım krizi daha da derinleĢtirmiĢ, on milyonlarca kiĢiyi yoksulluğa 

itmiĢtir., ücretlerde dramatik düĢmeler oldu. 

 Son yirmi yılda IMF artan globalleĢmenin tarafları olmuĢ ve aynı zamanda uygulayıcısı 

da. Bu yeni dünya düzeninde sermaye belirleyici rolü üstlenmektedir. Uluslar- arası sermayenin 

merkezinin Amerika olduğu bilinmektedir. Öyleyse Amerika‟nın en çok kazanacağı bir dünya 

düzeni, sermaye yatırımının dünyanın herhangi bir yerinde yapılabileceği dünya düzenidir. Direk 

yatırımlarla ilgili olarak Amerika‟nın uzun dönemli amacı dünya üzerinde herhangi bir yerde 

merkezi bulunan bir Ģirketin yine dünya üzerinde herhangi bir yerdeki  fabrikaya yatırım 

yapabilmesi ve burada bulunan herhangi bir Ģirketin elde ettiği aynı hukuki korumayı elde 

edebilmesidir. Uluslararası ticaretteki artıĢ ve Ģirketsel küreselleĢme bir takım talepleri de 

beraberinde getirmektedir. Bu talepler genellikle uluslar- arası Ģirketlerin azgeliĢmiĢ ülkelerde 

yaptıkları yatırımların millileĢtirilmesinin önlenmesini ve bir takım haklar elde etmeye 

yöneliktir. WTO (Dünya Ticaret Örgütü) bu tür hukuksal sorunları çözmek için 1995 yılında 

kurulmuĢtur. Uluslararası Ģirketlerin haklarını zedeleyen milli yasaların iptal edilmesi iĢini bu 

örgüt üstlenmiĢtir. Ya da baĢka ifadeyle uluslararası ticarete engelleri bertaraf etmek için 

kurulmuĢtur. Bu örgüt bir takım ticaret kurallarını dünya ülkelerini kabul etmeye zorlamaktadır. 

Bu kurallar, yasalar, gümrük vergileri ve kotalar üzerinde yoğunlaĢmaktadır. Bilindiği üzere IMF 

gümrük vergilerinin kaldırılmasını, kotaların düĢürülmesini azgeliĢmiĢ ülkelere empoze eden bir 

kurumdu. WTO ise bunun yasal zeminini hazırlamaktadır. Öyleyse bu iki kurum birbirlerini 

tamamlar niteliktedirler. WTO‟ nün aldığı kararları müeyyideleĢtiren  mahkemeleri 

bulunmaktadır. Pek tabii ki bu kurallar ve kararlar uluslararası Ģirketlere yaramaktadırlar . Sonuç 

olarak IMF ve WTO globalleĢmenin iki baĢ aktörüdür. Dünya Bankası da yine IMF benzeri 

görevler üstlenen bir diğer  kurumdur. Amerikan çıkarlarını pek doğal olarak temsil etmektedir. 

Mesela, Amerikan Hazinesinin hesaplamalarına göre A.B.D.‟nin uluslar arası kalkınma/büyüme 

bankalarına her bir ( 1$)dolarlık yardıma karĢılık, Amerikan ihracatçıları bu bankalarda finanse 

edilen akitlerde 2 $‟dan fazla kazanmaktadır. Bu çıkar yüzünden, Dünya Bankası  büyük ve 

pahalı projeleri finanse etmeyi tercih etmektedir ki, Amerikan müteahhitlerinin ya da diğer 

geliĢmiĢ batılı ülkelerin müteahhitlerinin uzmanlığını ve bilgisini zorunlu kılsın. Oysa Dünya 

Bankasının görevi fakirlikle mücadele etmektir, Amerikan müteahhitlerine iĢ bulmak değil. 

Uluslararası sermayenin uluslararası kurumlarla yakın iliĢki içinde olması IMF ‟nin 

aktivitelerinin bir baĢka boyutunu karĢımıza çıkarmaktadır.  



Öyleyse ülkelerden istenen yapısal değiĢim programları nasıl sonuçlar doğuracaktır.? 

Kimlerin çıkarlarına hizmet edecektir?  

Kazananlar yanında kaybedenler de varmı dır? Varsa bunlar kimlerdir?  

Mesela, ihracatın artırımının istenmesi, ya da ülke ekonomisinin ihracat yapacak Ģekilde 

değiĢtirilmesinin istenmesinin arkasında yatan gerçek nedir?  

Ġhracat genellikle zengin batılı ülkelere yapıldığına ve tüm azgeliĢmiĢ ülkelerin 

ihracatlarının artırılacağının sonucu olarak arz-talep kanunu gereği fiyatların düĢeceğine göre bu 

iĢten zengin batılı ülkeler karlı çıkacaktır. Bundan baĢka, ülke tercihini ihracattan ve de basit 

malların üretiminden (kahve,pamuk,doğal kaynaklar) yana yapacağından, üretilmeyen mallara 

karĢı bağımlılığı daha çok artacaktır., mesela batılı ülkelerin ürettiği makine, vs. IMF‟in Ģart 

koĢtuğu yüksek faiz oranları enflasyonla mücadelede etkin olmasına karĢın uluslar arası 

yatırımcıları da çektiği ve yatırımlarını değerlendirdiği için yabancıları kayırmaktadır. Fakirler 

üzerinde ise olumsuz etkileri bulunmaktadır. Küçük çiftçiler ve esnaf var olabilmek ve iĢlerini 

devam ettirebilmek için gerekli olan parayı bulamazlar. Küçük çiftçiler topraklarını satar ya da 

daha kötü topraklarda çalıĢmaya baĢlar. Yabancıların doğal kaynaklara sahip olabilmesine ve 

ülkede iĢ yapabilmesine engel olan kuralların elimine edilmesi uluslararası  Ģirketlerin ekmeğine 

yağ çalar. Önemli sektörlerin kontrolü yabancıların eline geçebilir böylece Gümrük vergilerinin 

elimine edilmesi yerli üreticiler için yabancı mallarla rekabeti zorlaĢtırır, iĢyerlerinin 

kapanmasına ve iĢsizliğin yükselmesine neden olur. Temel mallar için sübvansiyonların 

kaldırılması, ekmek, gaz gibi devletçe karĢılanan harcamaların kısılması, yaĢamak için lazım 

olan malların maliyetini yükseltir, toplumsal huzursuzluğu arttırır.  

Görüldüğü üzere IMF politikalarının fakirler ve sosyal tabakalar üzerinde etkileri 

bulunmaktadır. Ayrıca devlet harcamalarının kısılması da istenmektedir ki bu eğitim ve sağlık 

harcamalarının azaltılması anlamına gelmektedir. Bu politikalar dahi fakirler üzerinde olumsuz 

etkiler yaparlar Devletin küçültülmesi bazı devlet çalıĢanlarının iĢsiz kalmasına neden olabilir. 

Uluslararası Ģirketlerin globalleĢmenin nimetlerinden faydalananları olduğundan bahsettik.  

“Nike” marka ayakkabılar üreten Ģirketten Ģöyle bir bahsedebiliriz: 1980‟li yılların sonlarında 

Tayvan ve Güney Kore demokratikleĢmeye ve sendikalar kurmaya baĢladı. Nike bu ülkelerden 

ayrılıp, ABD‟nin askeri yardımıyla ayakta duran bir diktatörün ülkesi olan Endonezya‟ya 

yerleĢti. IMF ve Dünya Bankası yabancılar tarafından sahip olunan fabrikaları çektiği ve ucuz 

emek vadettiği  için bu ülkeye bol bol kredi vermeye baĢladı.  Ordu iĢçilerin yeterli miktarlarda 

ücret talep etmelerini önlemek için hazır bekliyordu. Dünya Bankası ve yabancı yatırımcılar 

Endonezya‟yı kemirip bitiren corruption „a (çöküntüye) gözlerini yumdular. Nike marka 

ayakkabı üreten Endonezyalı kadınların ücretleri günlük 2,46 dolar idi. Krizden sonra ise günlük 



ücretleri 1 dolar seviyelerine düĢmüĢtür. Görüleceği üzere uluslararası sermaye ucuz iĢ gücünün 

bulunduğu ülkeleri tercih etmektedir. Uluslararası Ģirketler saati 13 cent  olan ücretlerden 

faydalanabilmek için üretimlerini Çin‟e yönlendirmektedir. Çin‟de sendikalar üzerinde yasaklar 

da bulunmaktadır. Bunun olumsuz etkisi geliĢmiĢ ülkelerdeki çalıĢanlar üzerinde bile olmaktadır. 

Bu iĢçiler iĢlerini Çin‟de çalıĢanlara kaptırmamak için hak talep etmekten vazgeçmektedirler. 

ABD‟ce “Permanent Most Favored Nation Status of China” (Kalıcı  en Kayırılan Millet Statüsü) 

Çin‟e verilmesi düĢünülmektedir. Not: [Bu statü Ģu ana kadar çoktan verilmiĢ o labilir.] Bunun 

anlamı Ģudur.: Çin‟de Sweatshoplar (sıhhate zararlı yerlerde az ücretle iĢçi çalıĢtıran yerler kuran 

uluslararası Ģirketlerin Ģartsız Amerikan pazarına girebilmesidir. Uluslararası sermaye Çin‟in 

WTO (Dünya Ticaret Örgütüne) girebilmesi için büyük çaplı kampanyalar baĢlatmıĢtır. 

Uluslararası Ģirketler kazanacak olmasına rağmen Çin‟deki iĢçiler ve çiftçiler kaybedebilecektir. 

Çin hükümetinin raporlarına göre WTO kurallarına uymanın sonucu olarak 10 milyon Çin‟li 

çiftlik ailelerinin ve 5 milyon tarım sektörü dıĢında çalıĢan iĢçi iĢini kaybedecektir. Çin‟in 

ihracatı arttıkça,ihracat için üretim yapan iĢçilerin ücret ve çalıĢma koĢulları gittikçe 

kötüleĢmiĢtir.  

AzgeliĢmiĢ ülkelerin IMF‟ yle iliĢkilerine bakıldığında, bu ülkeler bir kez büyük 

miktarlarda dıĢ borç yaptıklarında, baĢka yerlerden borçlanma imkanları artık kalmaz, 

dolayısıyla ek yeni borçlar için bu kurumlara baĢvurmaktan baĢka çareleri yoktur. Borçların 

azalmasıyla değil borçlarının artmasıyla karĢı karĢıyayız.  AzgeliĢmiĢ güneyli ülkelerin ve 

GeliĢmekte olan dünyanın toplam borcu, bu ülkelerin toplam GSMH‟ nın yarısına eĢittir. Bu 

rakam aynı zamanda toplam yıllık ihracat gelirlerinin iki katına eĢit bulunmaktadır. Bir baĢka 

istatistik, geliĢmiĢ ülkeler tarafından geliĢmekte olan ülkelere verilen borçlar 5 katı ile 

kendilerine geri dönmüĢtür. Çok ağır borç batağı yüzünden azgeliĢmiĢ ülkeler yapısal değiĢim 

programları üzerine anlaĢırken, tek taraflı olarak hazırlanan bu programlara hiçbir itiraz güçleri 

bulunmamaktadır. Nesiller boyu söylene gelen “ Uzun dönemli kazanç için kısa bir süre için acı” 

IMF sloganının pek de doğru olmadığının geçen deneyimler göstermiĢ bulunmaktadır. Yapısal 

değiĢim programlarının demokratik ülkelerde yönetimleri halkları nezdinde gayri meĢru 

durumlara sokmuĢtur. Bu yüzden IMF‟nin diktatör yönetimleri tercih ettiği söylenmektedir.  

IMF politikalarının uygulanmaya konduğu geçen 20 senenin ekonomik büyümenin 

yavaĢlanmasıyla ve gitgide artan globalleĢmeyle aynı döneme denk gelmesi ekonomistleri bu 

konuda düĢünmeye sevk etmesi gerekmektedir. Bu da IMF ve Dünya Bankası gibi kurumların 

yaptıklarının eleĢtirel açıdan bakılmasını gerekmektedir. GeliĢmekte olan ülkelerin  zengin batılı 

ülkeleri yakalaması gerekirken bunun tersinin  gerçekleĢmesi özellikle de transiton ( Doğu 

Avrupa Ülkeleri) ekonomilerinin geriye gitmesi üzüntü vericidir. Bu trendi tersine çevirebilmek 



için geçen 20 senede neyin yanlıĢ gittiğinin araĢtırılması ve tartıĢılması gerekmektedir. Ümit 

ediyoruz ki IMF ve Dünya Bankası bu soruları kendilerine soracaklardır. IMF ve Dünya 

Bankasının azgeliĢmiĢ ülkelere daha esnek davranarak kendilerinin politika belirleyebilmelerine 

izin vermeleri gerekmektedir. Son söz olarak büyük çapta A.B.D. tarafından kontrol edilen IMF‟ 

nin ülkelerin ekonomilerini ileriye götürdüğünü iddia etmesine rağmen aslında öyle olmadığı ve 

ekonomilerini tahrip ettiği ve insanları fakirleĢtirdiği bir skandal olarak karĢımızda durmaktadır. 


