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öznr

Günümüzde ortaya çıkaıı ekonomik, teknolojik ve siyasi değişimlerin yarattığı sınırlararası

entegrasyon, mal ve hizmetlerin uluslararası akışına paralel olarak sermayenin sınrrlar arası

hareketini de geliştirmiştir. Bu bağlamda tanımlanan ktireselleşme olgusu, neo liberal
uluslararası ekoıromik sistem içerisinde belirleyici bir rol üstlennıiştir. Özelllikle l990'lar
sonrasında Soğuk Savaşın ömrünü tamam_laması ile birlikte üretirır faktörlerindeki sınırlararası

hareket ivme kazaıımrş ve bu faaliyet uluslararası ticaret hacmine paralel olarak dünya

piyasalarırun birbirleri ile içi içe bağımlılığa girmesine sebep olmuşfur. Bu noktada sernaye
piyasalarınrn entegrasyonu açısından da önemli adİmlar atılmaya başlanmış, hem alım-satım
hem de emır iletimı yönünden hızla geliştirilen teknolojik alt yapı ve 'baştanbaşa doğrudan

süreç'l gibi ödeme ve takas sistemlerinde sistematik altyapılar, söz konusu olguyıi soyut bir
idealden, rasyonel bir öngörüye dönüştiirmüşttir.

Söz konusu sermaye piyasaları dahil ttim mali piyasalann içiçe girmesi ve bütiinleşmesi
olarak ıfade edilen gelişmeler sonrasında gündeme yeni bir risk ve kriz tiininün de ister

istemez girdiğini görüyoruz: Sistemik risk ve kriz. Artık günümiizde yeryüzünün herlrangi bir
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