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Özgürlük üzerine konuşuyoruz; faka t günü
müzd e iktisa di özgürlük olmaksızın politik özgür
lük bize pe k fazla bir şey vermez. Gerçekte, y oksul
bir kimse ya da ülke için böyle bir şey sözkonusu
değildir. Y oksul ülke ya da k işilerin dünyadak i yer
leri çok küçü ktür .
Javvaharlal Nehru
I
Bu kısa yazının amacı, Raul Preb isch 'in iktis adi düşünc esinin
evr imin e hızlı bir göz atm akta dır. Preb isch ’in; özel likle u luslara rası ba
şarıl arını vur gul am akla ilgile ndiğ imiz den , yalnızca Birlemi ş Mill etler'd e, tek nik org ani zas yon lard a çalıştığ ı süre içind eki (yani 1948
dola ylar ı) düş ünc esin in evri min i ele alacağız.
Bili ndi ği gibi, Prebi sch ECLA sekre tarya sına 1949'da, Ar jan tin ’de
geçen yoğun bir kamu sal ve akad emik çalışma dönemind en sonra
gird i. Cok açı ktır ki, Pre bisc h’in bu biri kim i - ve birço k dokümand a
görü len yazıla rı ve g ö rü şle ri - yakla şık yirmi yıllık veriml i bir ça
lışma dön emin de bu görev için bir altyap ı oluş turd u (*).
Pre bis ch’ in düşü nce yapısının özü; azgel işmiş ülkeler in yaşam
sta nda rdl arı nd a yet erli bir yükse lmeyi sağl ayac ak bir gel ir güzeyin e
ulaş mala rı için, geçm ek zorun da oldu kları sanayileşme süreciyle
(*) Intern ationa l Economics and Development, Essays in Hanor of RAÛL
PREBISH, Ed: L. Eugenio Di Marca, Academic Press, 1972 içinde.
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ilgi lidir . Prebisch, bazı yaza rlara göre, üzerin e tam bir kal kın ma
kuramı gel iştir diği özel likle Latin Ame rika ile ilg ilid ir.
Prebis ch'in görü şler inin ayrın tılar ına girm eden önce, özg ün dü 
şünce sinin tam teme li olar ak neyin ele alınma sı ge rek tiğ i üze rind e
durmanın yararlı olacağı nı düşün dük. Bu konud a, bilin en tic ar et ha d
lerinin oluşumu kuramına başvu racağ ız. Buoha nan ve Elli s'in b e lir t
tikl eri gibi (1, Vol. 2, s. 36), Prebisc h, bir inc il (prim ary) ürü nle rin
fiya tlar ı ile sanayi ürün leri fiy atla rı aras ında ki iliş kin in 1870’le rden
bu yana bozulduğ u görü şünd edir. Bu, san ayil eşm iş ülk ele rde üc ret
ve kârları n verim liliğe oranl a yük sel diğ ini gös ter ir; aks i dur um da,
fiya tlar , ver imli lik yüks eldiğ inde düşm üş olurd u. Bir diğ er dey işle ,
çevre ülkelerd en gel ir artı ş hızı oranı, ve rim lilik kaz anc ında n daha
düşük kalmıştır.
II
Aynı şekilde, tekn ik ilerlem eden sağla nan ya ra rla r da açı k bir
oransız lıkla merkez ülkeler e akmış tır. Bu eğili m, azg eliş miş ülk ele r
tam anlamıyla başarılı bir sana yileşm e düzey ine ulaş ınca ya ka da r
devam edecek tir. Daha sonra görü lece ği gibi, gel irin eş itsi z ev rim ini
açıklam ada yardımcı olab ilece k temel nokta , geli şmi ş ülk ele rde ki işçi
sendika larının pazarlı k gücüd ür. Şöyle ki, eko nom inin canlı, ko njo ktürün yüksek olduğu bir dönemde, para sal üc ret ler fiy at lar a par ale l
olara k artar. Depresyon döne mler inde ise üc ret ler aşa ğıya doğ ru
baskıya karşı diren ir. Bu diren iş - akıl yür ütm e son ucu sa na yile şm iş
ülkele rdeki ek gelirin, işçil erin gen ellik le sen dika laşm amı ş old uğu
çevre ülkele rin zararına meydana gel diğ ini göst erir .
Kısaca, tica ret had lerin deki bozulma (*), değ inile n te kn ol oji k ve
kurums al fak törl ere ek o la ra k - bir inc il ürü nler in taleb i için söz konusu olan düşük geli r esne kliği nin sonu cudu r. Böyle olu nca , var ola n
koşu llan alted ebilm enin tek yolu, yalnız ca san ayil eşm e ile ula şıl a
bilec ek olan iktisa di sistem in daha yüks ek bir et kin lik düz eyin den
(ver imli lik düzeyini yükse ltere k) geçer.
İzleyen sayfa larda Raûl Pre bisc h'in ince ledi ği kon ular ın old ukç a
geniş bir çözümle mesi yapı laca ktır. İktis adi geliş mey e iliş kin ta rt ış 
malard a devamlı olar ak ortay a çıkan bir görüş, fizi ksel ve beşe ri
I 1) Prabisch'in çözümlemesi İngiliz Ticar et Odasının 1876-1947 dönem i için
yayınladığı Fiyat indekslerini kullanır.
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kayn akla rın uygun dağılımı gerek sinm esine yollama yapar. Bir diğer
deyişle , ikt isa di geliş me ve planla ma birb irle rini n tamam layıcısıdır :
Kalkın manın planlanm ası, kalkın mayı başarma k için sine qua noıı
görü nüm ünd edir . Pre bis ch’ in görü şler i bu çerçeve içinde çözü mlen 
me lidir ( 2).
III
Adam
üzeri ne iyi
çe rsizliğ ini
tezi olarak

Smith «Ulusların Zenginliği»nde, uluslararası işbölümü
bilin en kuram ını orta ya koydu. Prebisch, bu kuramın ge
vur gula r. Pre bisc h'in bu konud aki yaklaşımı, Prebisch
bilinen iki ayrı çalışmada incelenmiştir (7, 8).

Önce, kuram ın içind e işleye ceği varsayı lan kurums al çerçeven in
nit eli kle rin i orta ya koyma mız gerek ir. Prebis ch'in tezi, gelişm iş ül
kele rdek i (Pr ebis ch’ in ter min olo jisi yle merkez ülkeler) iktisa di gel iş
me ile gün ümü zde hâlâ geliş me çabasın da olan ülkele rdeki iktisa di
geliş me aras ında oran sızlı k oldu ğu aksiyo mu ile başlam aktadı r. Ge
lişmi ş ülke eko nom iler i tek no loji k gelişme sonucu kendi kend ilerini
besl erler , çevre ülk ele r ise sana yi merkez leri için hammadde sağ la
ma göre vini üstle nir.
Sorun, çevr e ülke halk ların ın, tek nol ojik gelişme nin yar arla rın
dan merke z ülk ele r gibi pay almama sı gerçe ğinde yatma ktadır . Ay
rıca, çevre eko nom ilerd e ger çek leş tirile n ver iml ilik artışla rında n da
merk ezin yara rlan dığı be lirt ilm ek ted ir (3).
Diğer yönden, yoks ul to plu luk lar birb irin i aynen izleyen düşük
ve rim lili k ve düşü k tas ar ru f kapalı çember i tuzağınd a takılı kalm ak
tadır.
Sm ith ’in ulu slar ara sı işbölü mü şemasının geçe rliliğ i, bu işbö lü
münde yer alan eko nom ileri n tam olar ak tamam layıcı oldu kları ka
palı varsa yımın a dayalı dır. Bunlar, ulusl arara sı tic are tte yer alan
(2) Prebis ch’in EGLA’daki çok sayıda çalışması, özellikle iktisadi araştırmalaır -onun zamanımızın en seçkin planlama cıları arasında yer aldığını gösterir. Bu
nedenle onu, bir kuruluşu n üyesi olarak - Latin Amerika iktisad i ve Sosyal Plan
lama Enstitüsü - kalkınma plancıla rının eğitimin e ve bu konuda uzmanların ha
zırlanma sına kendini vermiş olarak yine karşımızda bulmak şaşırtıcı olmaz.
(3) Unutmamalıyız ki, verim lilik artışı sağlayan sanayiler genellikle yabancıdır
ve gelişmiş ekono miler için bir katkı oluşturu r. Bu, yaklaşık olarak ortaya sürülen
görüştür.
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ülkele r arasında yapı lar ve fon ksiy onl ara ilişk in özel ayırım lardır.
Gerçekte, Pres bisc h’in tezi bu ayırı mlar a gere ğind en fazla ağırlık
veri ldiğ i görüşün den kayna klanır . Bun lar teme le iliş kin olm akt an çok
derece ayırımla rıdır. Gördü ğümü z gerç ek şud ur ki, sıra sıyla biri nci l
ve sanayi ürünle ri ihra catına dayalı çevr e ve merk ez ülk eler i ar a
sındaki tica ri değişim ilişk isi, çevre de ikt isa di geliş mey i uyaracak
bir biçimd e değil dir. Şimdi, bu öz elli kle r daha ayrı ntılı ola rak ele
alalım.
Yoksul ülkele r iki katlı bir sorun un üste sind en gelm ek zor und a
dır. Teknik ilerlem ede (tüm iktis adi sek tör lere yayılı) şimd iye dek
ulaşıland an daha yükse k bir büyüme oranı na nasıl ula şıla cak ? Ve
dengeli bir iktisa di büyümeyi gel işti rm ek için yük sele n ver iml ilik ten
kaynak lanan yar arla r nasıl alık ona cak tır? 1940'la rdan bu yana, çevre,
üretim yönte mleri nde köklü bir değ işik likl e nitel ene n har eke te geçme
ve sonuçta (ümit veric i bir şekilde ) büyük çoğ unl ukl arı n yaşam sta n
dartl arınd a yükselm e sağl ayac ak kendi ems alsiz sana yi devrim i
içindedir.
Bir başka deyişle, 19. yüzyıl boyu nca merke z ve çevr e arasın da
belir li bir özelli k göste ren ulusl arar ası işbö lümü nün şeması oluşt u.
Merkez, kap ital ist tek nik lere dayalı kom plek s sür eçl eri n bütü nlüğ ü
demek olan sanayi ürün lerin i; çevre ise ham mad dele r ve gıda mad
deleri ni üretmek durumun daydı. Çevre eko nom ileri bu ama ç do ğ
rultus unda gerece gelişm iş bir ihra cat sek törü ile bir lik te, üretim
yapılarını uyarlam ak zorundad ır f) . Fakat, çağım ızda iki Dünya sa
vaşı ve Büyük Bunalımın neden oldu ğu ulu sla rara sı düze ydek i ikti sad i
değ işik likle r sonucu, çevre ülke leri (öze llikle Latin Am erik alı ülkel er)
Smit h'in şemasını kırma kta kara rlıd ırla r. San ayile şme uya rılm akta
ve ülkele r daha önce olduğu gibi, ham mad dele r ve gıda mad dele 
rinin basi t bir sağlayıcısı olma rolünü, kolo niye l sta tü ola rak an la
dıklarını kabulde istek li değild ir.
IV
Prebisch - ECLA aracıl ığıyla - 1950'de çözüm ün san ayi leşm ekt e
C) Pazarlık gücündeki bu fark lılık göreli fiya tları n sapmasına yol açtı; tic a
ret hadlerindeki dalgalan malar her zaman zengin ülkelerin yararın a oldu. Bu,
Prebisch'in sanayide ithal ikamesini özen dirici bilinen, bir diğer görüşüd ür, göre
li fiyatl arda ki değişikliğe paralel olarak, aynı zamanda iktisad gelşme yolu da
açılablir.
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oldu ğun u açık ladı. Ünlü yazılarda n biris inde ş unları be lirt ir (8, s. 251.):
... kend isi sonsa l bir hedef olmaması na karşın, (sana
yileşme ) tek nik ilerle me ve çoğun luğun yaşam sta nda r
dının gide rek yüks elme sinin yarar ların ı paylaş mak için
bu ülke lerin elle rind eki temel araç tır. Tarih sel açıdan,
tek nik geliş meni n yayılmas ı eşits iz olmuş ve Dünya işbölüm ünde n, sanay i merkezi ve biri ncil üretim yapan ül
kele rin farkl ı geli r büyüm eleri almala rını sağlamış tır.
Çevre ülke lerin sana yileşm e gücü arada bir soru olara k ortaya
atılır . Prebi sch, sanay i üre tim leri nin merkez ülkele re göre daha az
etk in olac ağı gerç eğin e karşın, Latin Ameri ka ülke lerin in sana yi
leşme ile duruml arın ı daha köt üle ştir ece kle rini belirte n görüşü kuş
kuyla karş ılar. Yerli sana yinin büyümesi, biri nci l üretim in devamlı
gen işlem esi ile çelişme z. Bu nedenle, biri nci l üretim in etki nliğ inde
ya da mik tarı nda herh angi br azalma olmaksızın yaşam standard ı,
san ayileşm e yolu yla yük sel tile bili r.
V
Ger çek te Latin Am erik a’nın temel sorunu sanay ileşme nin geniş
ölç ekt e nasıl uyar ılaca ğıdır . Prebisc h, çevreni n gelişmeyi uyarmak
yönü nden ava nta jlı olmaya n bir konumda olduğu nu ileri sürm ekte 
dir (5).
Genel ola rak Latin Am erik a’nın gelir i düşü ktür; tas arr uf ve yatı 
rım için gör ünü r bir sınırlı kapa site sözkon usudu r. Diğer yönden,
çevr e ülk ele r yoğu n bir biçim de dış tica ret e bağımlıd ırlar ve bu ko
nuda iki nokt a be lir til eb ili r: (a) Latin Ame rika' nın biri ncil ürünle ri
için elde et tiğ i fiy atla r, satın alma k zorunda olduğ u sanayi mall a
rınd aki fiy at artı şlar ına ayak uyduram az. Oysa bu ülkeler in sana yi
leşm eleri , ihr aca tlar ı tara fınd an yara tılan ith alâ t kapa sitel erin e bağ
lıdır; (b) Latin Ame rika ülk ele rinc e satıl an biri nci l ürünle rin talebi
gide rek aza lma kta dır ve bu durum (a)’da bel irtile ne ek olar ak dış
öde mel er denge si soru nlar ına yol açma ktad ır.
Latin Am erik a'nı n ürün leri için bu aza lara k büyüyen talep, hızlı
bir ikti sad i geliş me amacı yla bölge yi gere kli kapi tal malla rıyla do
natm ak için zoru nlu olan ith alâ t kapa sites i yara tmay a yönelik , ihraca t
(5 ) Bu görüşl er 1950’lerde ortaya sürülmesine karşın, genelde, koşulların te
melde hâlâ değişme diğini söyleyebiliriz.
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geli rinin yeter siz olduğu anlamın a gelir. Bu nede nle de, Dünya eko
nomisi içinde sanayi merk ezler i ile çevr e top lul uk lar ı aras ında vur
gulanan karşılıklı , bağıml ılığa karşın, «ilan edilmemiş bir savaş» sözkonusudur.
Bu iki ayrı sistem in belir gin nite lik ler i üzerinde biraz durma k
yarar lı olaca ktır. Merkez bölg eleri n göze çarp an nite likl eri nd en ba
zıları şu nl ar dı r: Ver imli lik artı şlar ınd an yar arla nm a ya da bunları
içse lleşti rme ve sözkonu su yara rları tüm üyeler i aras ında (yüksek
ücre tler ve kâr lar yoluyla) dağıtm a olana ğı; ulusa l ge lirl eri nin yak la
şık yüzde 15’ini tas arru flar a ayırma olana ğı, bu ta sa rru f yeni kapi tal
malları yarat makt a kulla nılır; çalışan sınıfın ha fta lık çalış ma sa atle
rini azaltma olanağı (örneğin boş zam anla r için yapıl an ödeme leri
yükse ltme); ve toplum yarar ına dönü k daha büyü k mikta rla rda kamu
harcam alarını destek leme olanağı. Çevre böl gel er ise ters ine, bazan
ulusal üreti mler ini de aşan bir iç tük etim düze yiyle nitele nd iril ir. Dü
şük tas arru f kapa sitesi ne sahi p old ukla rı için (yak laşık yüzde 5),
uluslar arası sermaye piyasası nın az ya da çok rek abe tçi çal ışm a
sından kaynak lanan herha ngi bir dalg alan man ın etk isin e açık ka lır
lar. Ayrıca, düşük ver iml ilik ten sağ lana bilen yar arla rın da, çoğu kez,
bunları tek rar veriml i bir yatırım da kulla nm aya cak ya da kendi ser 
veti olara k dışarıda tuta cak olan birk aç ayr ıca lıklı kişiy e gid eb ile
ceğini n de belir tilme si gereki r.
Diğer bazı karşıl aştırm alı öze llik ler de yaz ılab ilir. Tek nik gelişm e
çevre koşulla rına göre değişir. Bulu şlar ve yeni üret im yön tem leri
merkezden çevreye doğru ve hatt a çevre için de bile çok yava ş ve
düzensiz bir şekilde yayılır. Yeni yön tem leri n yayılm ası ve daha ka r
maşık tekn ikler in uygulanmas ı, çeş itli se ktö rler in kendi bir inc il ürü n
lerini ihraç amacına yöne lik bir biçim e (ve fiy atl ara ) bağlıd ır.
Fiyatlar a gelince, geliş miş bölg elerd e aşağ ıya doğ ru göre ce es
nek olmadık larını söyl eyeb iliriz : Büyük firm ala rın başa rılı ça lışm a
ları ve sendik aların pazarlı k güçl eri, bunalı m dön em lerin de bile fi 
yatlar ın ve ücret lerin düşmes ine engel olur. Diğe r yönde n, çevr ede ki
fiy atl ar ise, Dünya ekon omis indek i en küç ük bir dal gal anm anı n et 
kisind e kalır ve sen dika lar varlı kları nı sana yi ve hük üm etin iyi niy e
tine borçlu dur, bu nedenle de paza rlık güç leri zayıf tır.
VI
Bu çalışma nın amacına dönük ola rak (Pr ebis ch'i n bu gib i du264

rum larda be lirt tiğ i gibi ), merkez, Birle şik Dev letle r'le aynı anlamda
kabul edi lmi ştir . Bu bağla mda, şu ilişki yi ele alaca ğız : ABD'n in it 
halâ t katsay ısı (c) devaml ı ola rak düşük kalmış, Latin Ame rika' nınk i
ise yük sek liği ni kor um uştu r. Bu du rum dikk ate alındığın da ve ABD 'nin
düny ada temel bir ikti sad i güç olduğu düşün üldüğü nde, sanayi mer
kezinde her devres el dara lmad a itha lât katsayısını n düşece ği ve bu
nun çevr ede önem li den ges izlik lere yol açacağ ı anlaşıl ır. Çevreden
yapılan ith alâ tta sözü edilen açık ya da, kısıntı, durumu daha da
köt üle ştir ere k, bu bölge için döviz geli rleri nde önemli bir azalmaya yol
aça r ve zaten düşü k olan reze rvler yok olma noktas ına doğru gelir.
Kısmen buna tep ki olar ak, kısmen de tanım lanan duruma karşı den 
ge sağla ma da bir yol olduğ u için ilgili ülkeler, diğe rleri yanında,
ith alâ t kota ları, döviz den etim leri, yükse k tar ife ler ve devalüas yon
gibi önle mle re yön eldi ler. Preb isch 'in kendisi şöyle yazar (7, s. 11) :
... Döviz den etim i bir kuram sonucu değil, olayların zor
laması son ucu orta ya çıkmış tır. Bu tü r bir denetim in içe r
diği çe şitl i karı şıkl ıkla rı ilk elden gören hiç kimse, başka
alm aşı kla r sözk onus u olsaydı, ya da Latin Amerika ülke
leri nin güç leri yetse ydi, sorunu n temel nedenl erini ayı kla
mak için bu tür bir önleme girişmez di.
Çevre için bir tü r iktis adi refaha yol açan merkezde tam ku lla
nımın sözk onus u oldu ğu zaman ise, durum tam anlamıy la fark lıdır (’).
V II
Düşük ta sa rru f oranı - Pr ebisc h'e göre çevreni n fak irliğ inin ne
d e n id ir - Latin Am eri ka ’da yerle şik toplu mla rın ekon omile rinde ka
palı çemb erin kayna ğı ola rak görün ür. Yazarla rımız şöyle açıklı yor
(7, s. 37) :
... Kapi tal yete rsiz liği ne bağlı olar ak bu ülkele rde ver im
lilik çok düş ükt ür; kap ital yete rsiz liği ise düşük ver iml i
likte n kay nak lana n sınırlı tas arr ufu n sonu cudur : Latin
Ame rika ülke leri nin hemen hepsind e görül en kar akt eris tik
ta sa rru f yet ers izli ği ise bu sınırlılığ ın değil, fak at daha çok
yersiz kullan ışın sonuc udur. Tas arru f, tüke timd en kaçın(6)

Bir ülkenin itha lât değerinin ulusal gelirine oranı olarak tanımlanır.

(') Kitabı okuyunca, yoksul ülkelerin iktisad i bağımlılık durumu açıkça görü
lecektir.
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mak anlamına gel ir ve bu, gör ece yüks ek ge lir grup ların a
özgü belir li tük etim kalıp ları yla bağda şmaz.
Burada, «düşük ver iml ilik - düşü k tasa rruf» kapal ı çem beri ni kır
mak için yabancı sermay eye olan gere ksin me orta ya çıkar . Bununla
birl ikte sorun, yalnızca merkez - çev re ara sın dak i karm aşık ve den
gesiz konumda kayna klanm az. Pre bisc h'in ken disi nin de işa ret ettiğ i
gibi, yoksul ülkel erin döviz rez ervl erin in büyük bir kısmının iktis adi
gelişme için önemli olmaya n ürün lere harcandığ ını görm ek şaşırt ıcı
olmaz (°).
Latin Ame rika' da kalkın ma soru nun a çözüm aran mas ı; çevre
toplu mları nda ters emek arzı eğr isin in (geri ye doğ ru eğim li) üste 
sinden gelecek pol itik ala rı uygula ma ger eks inm esin e veril en ağı r
lıktan bu ekono milere bilinen «yok sulluğ un kapa iı çem beri »nin kırıl
masında yardımcı olac ak gere kli itmey e ulaş mak için daha fazla
yabancı sermaye yardımın ın çağır ılmas ına doğ ru kaym ıştır. Nurk se'ün yazdığı gibi (6, s. 13) bu, «yoksul bir ülke yi devam lı yok sul tu 
taca k biçimd e birb iri üzerine etki ve tep kid e bulu nma eği limi nde ki
güçle rin bir daires el toplu luğu» anlam ına gelir.
Bu büyüyen şeytanı alt edeb ilme amac ına dön ük Pre bis ch’ in
reçetesi, Latin Ame rika' nın sana yileşm ede hızlan ma başar ısını ger
çekl eştir mek ti. Bu, den gesiz lik yara tan egemen güç lere karşı etk ili
bir biçimde savaş abilm ek için tek yoldu . «Prebis ch tezi» böyle bi
çimlend i ve şimdi, yirmi yıl sonra, Latin Am erik alı ikti sa tçı lar ın ço
ğunluğu tara fında n benimsend i.
Önce de be lirti ldiğ i gibi, Prebis ch şemasın ın teme li, ikil i bir ge
reksinmen in dik kat li bir iktis adi değ erle ndi rilm esi nde n sonr a atıldı :
Çevrede ve riml iliği y ükse ltme k ve bu v eri mli liği n sonu çlar ını alıko yma k.
( Bu bağlamda, yabancı yatırım bir an ah tar fa kt ör ola rak beli rebi üı ('); çünkü yabancı sermay e v erim liliğ i yük sel teb ilirs e, ikt isa di faa liye t
düzeyi gelişir. Bu durum geçe rli olmazsa , yok sul luğ un kapa lı çem 
berinin kırılmasında tek yol olan yet erli bir net kap ital oluş umu nu
gerç ekle ştire cek tas arr ufla rda herh angi bir net artı ş meyd ana gel-

( ) Çevre ülkeler hükümetleri genellikle, ülkeler inde örneğin kârla rın artan
oranlı vergilend irilmesi gibi, enflasyon düzenlemesinden kayna klanan geli r art ış
larını kullanara k yatırımları özendirmeye cesaret edemezler.
(°) Belirebilme; yatırımla rın nasıl dağıldığı, yatırı mların meyvele rinin (yara r
larının) ne olduğu ve Latin Amerikalı giriş imci lerin yabancı yatırım larda bulun a
bilen yeni teknol ojiyi nasıl benimseyecekleri anlamında kullanı lmıştı r.
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mez. Pre bisc h’in sana yileşm e için öner isi ithal ikames idir. İthal ika 
mesi çevre ülke lerin giderek büyüme si için tek yoldur . Sanayileşm e
sür ecin in kend isi ötes inde, Prebisc h ayrıca bu sürecin, emek veri m
liliğ ini n tüm ola rak yük selt ilme sind e ve düşük verim li işlerden, ol 
duk ça yüks ek ver imli kulla nım lara aktar ılmas ında da kul lan ılab ile
ceğ ini öng örür . Sanay ileşme , ayrıca, yüksek ve gidere k arta n bir
ücr et düzey ini koru mak için de bir araçt ır.
V III
Pre bis ch’ in (10) tezi, doğ aldı r ki, eleş tiri payını aldı. Örneğin, Pre
bisch tarım da uygu lanan çağd aş tek nikl erin birço ğunu n, ücre t yö
nünden daha iyi bir gelecek vadeden sahal arda çalış abilec ek işçile ri
ser bes t bırak acağ ı görü şün ü ileri sürdü ğü zaman (3, s. 195), Viner
(9, s. 77) bu görüş ü, Pre bis ch’ in tarımı ısrarla yoks ullu kla özde ştirdiği için ele şti rir ve Avu stra lya, Yeni Zelanda, Danimar ka gibi ör
nek lerd e bu durum un doğr u olmadığ ını ekler. Ayrıca, İtalya ve İspanya
örn ekl erin i gözl emle diğim izde, sana yileşm enin refah ile aynı anlama
gelm ediğ i açıkç a orta ya çıkar. Viner, yoksu l ülkele rdeki sorunu n bu
tü r bir yakl aşım da oldu ğu gibi tarım da ya da sana yinin yet ers izliğ in
de değil, fak at yok sul luk tan ve ger ilikt en kayn aklan an azgeli şmişlikte,
yoks ul tarım da ve yoks ul sana yide bulu nabil eceğ i düşün cesine eği 
liml idir.
Sanay iye verile n aşırı ağır lık yüzünden sarsıla n tüm ülke ler için
Presb isch, açık bir şekild e, Latin Amerika sanay ileşme sinin biri ncil
üre timi n etkin geliş mesi ile bağda şmaz olmadığı nı vurgul ar. Diğer
yönden, Presbi sch, sana yinin gelişm esi yaşam standa rdının yük 
sel tilm esi sosyal amacını yerin e getire ceks e, daha yete rli bir kapi tal
dona tımın ın varlığ ını ve yeni tek nik ler i hemen uyarlam anın zor unlu 
luğun u bel irtir . Ve bütün bun lar tarım üreti mini n nıekaniza syonu (ve
sana yileş mes i) için de geç erlid ir.
Pres bisc h'in çözü mlem esine yöne lik bir başka eleş tirise l yak la
şım da şu çizg iyi iz le r: Şimd iye dek hemen tüm üyle emek - yoğu n
olan bazı tarım sal ürü nler in üreti min rasy onell eştir mey e gitme k için
kap ital malları biç imin de bir dış yardımın sağland ığını varsayalım .
Bu yeni kap ital - yoğun tek nik sonuc u daha az emeğe gerek(l0 ) Görüşlerind en ayrı olarak, kuramsal formü lleri ve iktisat politikası üze
rine öneri leri tartışma nın temelini oluştu rdu ve birçok seçkin uluslararası iktisatçı
bu tartışm alara katıldı.
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sinme duyu lacak ve sana yinin top lam emek kulla nım hacmi aza la
cak tır (Bu yolla ayrıca ve rim lilik de yük sel ir). Faka t, bu arada iş
lerini kaybe tmiş olan işçi ler ne ola ca ktı r?
Genel likle varsayı ldığı gibi, göre ce daha az bec erili old uk la
rından yeni iş bulma olas ılıkl arı old ukç a sınırl ıdır. Bütün bunla r, yeni
işler bulabi lmek için daha düşük ücr etle ri kabul etme k zorunda ka 
lacaklar ını, hatta, daha kötüs ü, güve ncel i bir iş sağ lam ak için mev cut
ücretle rden daha düşük düzeyde öne rile rde bul una cak ları nı gös teri r.
Bu oluşumun gerçe k sonuc u ise, sana yi üc ret ler inin düşm esi ve
buradan daha düşük fiy at la r arac ılığı yla çevre den merkez e doğ ru
daha fazla reel gelir in akta rılm asın a yol açılm ası biç imin de olur.
İş olana kların ın sınırlılı ğı soru nun u çözm eye yön elik Presb isch,
yeniden eğitim sonras ında, ihr aca t sek törü nde ser bes t kalan işsi z
leri emebilme k amacı yla arta n sayıda ver imli iş ola nak ları sağ lay a
bilmek için, biri ncil üreti min ras yon elle ştir ilm esi ne ek ola rak bel irli
bir sanayi leşme biçim ine ağırl ık ver ilme sini öne rir. Bu yolla , emek
fazlası, en cız bırakıla n işler deki ölçü de ver imli olan işler de istih dam
edilm iş olur. İşsizli k ortad an kal ka r (geç ici işsi zlik dışında) ve üc
retle ri düşürm e paza rlıklar ı olmaz. Aksin e, üc ret ler arta n ve rim lilik
sonucu yükse lebilir . Ayrıca, şimdi cırtmış bulun an bu ge lirl er ara cı
lığıyla, iktis adi gelişme yi hızlan dırma k için gere ksin me duyu lan daha
büyük mikt arda ki bir kap itali sağla mada kul lan ılac ak tas arr ufl arı n
düzeyi de yüksel ir.
Bütün bu ele ştir iler e karşın Pre bis ch’ in tezi, Lati n Am erik a'n ın
hızlı ve ileriye dönü k kalkınm ası için en uyg ula nab ilir, tut arl ı ve
olası bir çözüm olar ak ge çe rlili ğin i ko rum akt ad ır (4, p. 31). Geçen
yirmi yıl, Preb isch ’in sanay ileşm e üzer inde ki kuram ının pek çok ya
nının sağla mlaşt ırılma sına olan ak sağladı . Bu gör üşte n yana, ya da
karşı olan tezler, Preb isch ’in kendi çalışm a ark ada şlar ı, her kesimd en
resmi kimsel er ve bilim adam larıy la tart ışm ası nda her iki tar afç a da
destek lenen kendi konumu nun üstü nlüğ ünü göst erm ede yard ımcı
oldu.
IX

Preb isch ’in iktisa di düş ünc esin in gözden geç irilm esi ni so nu ç
landır mada n önce, bu büyük Ar jan tin iktis atç ısın ın ger çek çi yön e
limi yle uzunca bir süre dir öne rdiğ i pol itik a ara çla rı üzerin de durm ak
uygun olacaktır.' Kısaca, örneğ in 1950’lerde Prebis ch, sana yileş me
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süre cini n itha l ikame si yoluy la geli ştiri lme si gereğ ini kavradı. Böylece hem tic ar et had leri iyileşe cek, hem de kalkınman ın geniş ka
pita l ger eks inm esin i karş ılay aca k itha lât kapas itesi arta cakt ı (").
Bu süre ç beli rgin bir uygula ma dönemi geçird i. 1950'lerin so
nunda, ECLA'n ın geliş me soru nları nın orta k bir görev olara k ele
alınma sı ge rek tiği görü şü biçim lend i: Yirmi ayrı durağa n ülkenin ça
baları yete rsiz di; bura dan hare ketle Latin Ameri ka Ortak Pazarı gibi
bir yapı meydana get irilm esi düşün cesi gündeme geldi. Günümüzde,
gör ünü rde etk ili bir başarı ya ulaşılam amasın a karşın, bu görüş ile
riye doğ ru bazı adı mla r attı.

ş

Son olar ak, Prebi sch yeni bir tek nik denedi. Sanayileşme, ithal
ikam esi ile yolun a devam etm elid ir; Latin Ame rika'n ın iktisa di birl eş
mesine ağır lık veril mes ine, bu pol itik ala rı etk ili kılan tüm önlem lerle
bir lik te devam etme k gere kir. Bununl a birl ikte 60'ların başlarında ge
lişme soru nun a yeni bir fa ktö r eklen di: Gelişme sürecinde olan ül
kele rin gelen ekse l olma yan ürü nler ini ihraç etmel erine olana k ve
recek biçim de, gel işm iş ülke lerin tic are t polit ikala rının yapısı değ iş
tir ilm el id ir (I2 ). Bu büyü k bir sapma deme ktir; uluslar arası işbirliği
siste mi, bağış ve yard ımla ra dayan dırılam az, fak at daha çok, tüm
kat ılan ları n geliş men in meyv elerin i payl aşab ilece kleri akılcı bir ti 
ca ret pol itik ası nın sonu cu olm ak durum unda dır. Ve işte bu noktada
Preb isch kend isini , görü şü doğ rultu sun da, ulusl arara sı karşılık lı an
layışa giden yolu açmayı ger çek leşt irm ek isteyen bir aydın, usta ve
güç lü bir yön etici ola rak kanı tladı (13).
Böyle ce Raûl Pre bisc h'in ikti sad i ve siyasa l görü şleri ni kısaca
öze tlem iş olduk . Pre bis ch’ in kura mlar ı onu - ele ştir iler e karşın - kendi
dünya sı ile diya logd a bir birey, zamanının sorun larını bilen bir bilim
adamı ola rak orta ya koydu. Kısaca, Preb isch ’in her yaratıc ı ikt isa t
çının son amac ına ulaşt ığını söyl eyeb iliriz . Prebisch , ulusla rarası to p
luluğ un üyeleri için saygı ve özg ürlü k düşü nces ini geliş tirer ek, ulus 
ları ort ak çaba da büt ünl eşt ireb ilec ek yo llar önerdi.
(" ) Di Marco' nun yazısında (2) yazarın davranışsal nedenlerini soyutlamaya
çalıştığ ı iki Arja ntin bölgesi arasında, ulusal düzeyde ticar et hadlerinin bir ampi
rik çözümlemesi yapılmıştı r.
(12) Doğal olarak, bu, aralar ında zengin ülkelerin yapay sınırlayıcı poli tika la
rının elenmesi ve yoksul ülkeler için terc ihli tari fele r yaratılmas ı gibi önlemler olan
bir önlem ler paketi anlamına gelir.
(’ 3) Prebis ch’in, Birleşmiş Mill etle r Ticar et ve Kalkınma Konferansının (UNCTAD) organizasyo n ve yürütme deki parla k yönetimine işaret ederiz.
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