Küçük Ada Ekonomileri (*)
Yazan : Benit o LEGARDA
Cev.: Dr. Tiğinçe OKTAR
Marm ara Ünive rsites i

İ·ktisadi ve İdari Biliml er Fakül tesi

Küçü k ekon omile ri betim leme k amacıyla
belir li bazı kara kteri stikler vardır. Çok sayıda - ada ve takım adal
ar küçü k ekon omil er olara k
adlandırıldıklarından bu kara kteri
stikle rin birçoğu, aynı zamanda küçük ada ekon omile ri için de geçe rlidir .
Bazen de Vries ve Vinc ent
Galb is'in makalelerinde, küçü k ülke ekon
omile rinde ya da araz ilerd e
toplanmış olan koşulların bazıları ele
alınmaktadır. Bu koşullar kısaca;
küçüklüğün hem coğrafik, hem
de ekon omik yönden duru mun u içerir. Nüfus, topla m yüzö lçüm ü ve milli gelir
in azlığının yanında, küçü k
ekon omile rin ve küçü k ada ekon omile rinin
paylaştıkları kara kteri stikler e şunlar da dahi ldir :
~ Coğrafik

yönden izole bir duru mda bulunma,
- Çoğunlukla bir va da iki ana ürün e yahu
t da endü striy e dayalı sınırlı üreti m alanlarına sahip· olma
,
·
- Fakt ör bölünmezliği nedeniyle altyapı,
yatırım ve üreti min
yüks ek birim maliy etler ine aktarılan ölçe
ğe göre eksi ekon omile rin
varlığ
ı,

İhracat piyasalarının ve ithal at yapanların
sayılarının sınırlı-

lığı,

Doğal
larından

afetl ere karşı koya bilme ve büyü k piyasa
dalg alan mayara rlanm a olanağı.

1980 yılında 17'si Fon'a üye olan 21 bağı
msız küçü k ada ekon omisi mevc uttu. Burada küçü k kavramı, nüfu
su 1 milyondan az olan
ülkel eri ifade etme kted ir. Anca k Kıbrıs,
İzlanda ve Malt a bunu n dı
şında tutulmuştur. Fon üyeleri
Kara yib'le r ve Batı Atlan tik'te ; Antig ua
(*) Benit o Legar da, «Smal! lsland a
Economies». Finance Development, Vol.
21, Numb er 2, (June 1984).
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ve Barbuda, Bahama Adaları , Barbados, Dominik, Greneda, St. Lucia
ve St. Vincent, Afrika'da ve Hint Okyanusu'nda; Cape Verde, Komoros, Maldive Adaları, Mauritiusr Sao Tome ve Principe ve Seyşel
Adaları, Pasifik'te; Fildişi, Solomon Adaları, Vanuatu ve Batı Somaa'dır. Üye olmayan ülkeler ise Pasifik'teki Kiribati, Nauru, Tonga ve
Tuvalu'dur. Bunlara ek olarak diğer ekonomilerle ilişkin içinde ya da
onlara bağımlı 17 ada daha vardır. Bunların 7'si Karayib'ler ve Batı
Atlantik'te, biri Hint Okyanusu'nda ve 9'u da Pasifik'tedir.
Politik bakımdan bağımsız ada ekonomileri coğrafik, demoğrafik
ve ekonomik büyüklük ve kişi başına gelir olarak çeşitli sınıflara ayrılırlar. 1980 . yılında yüzölçümü ·olarak 25 km 2 den 28.446 km 2 ye ve
nüfus olarak da 800'den 985 bine kadar sıralanmışlardı. Kişi başına
GSMH'ları da 260 bin dolardan 24 bin ~olara kadar oldukça çeşitliydi.
En _küçükleri Nauru'nun GSMH'sı diğer 16 bağımsız adadan daha
yüksek olup, en geniş ada ülkesi Solomon Adaları ise GSMH yönünden altıncı ve kişi başına GSMH'da da onsekizinci sıradaydı. Bağım
sız ada ekonomileri, hem büyük ekonomiler, hem de refahı daha yüksek , ülkelerden etkilenen toplam ve kişi başına milli gelirlerine bağlı
olarak ekonomik özelliklerinde eşit ölçüde farklılık göstermekteydiler.
Ekonomik durumlarını ve onlara uygun politika tercihlerini saptamada; küçük ada ekonomilerinin, diğer küçük ekonomilerden ayrı
Ç>larak özel birtakım sorunlgrla mı karşılaştığını, yoksa aynı koşul
ların etkilerinin özellikle küçük ada ekonomileri için had safhada mı
olduğuna iliş,l<in bir soru yqneltmek gerekir. Literatürün büyük bir bölümünde bu konular ele alınmış, ancak soru belirlendiğinde verilen
cevaplarda çoğunlukla bir değişiklik olmamıştır. Küçüklük, uz9klık,
bağımlılık, çevreleşme, - özgüvencenin azalması, yetersiz düzeydeki
ekonomik çeşitlilik ve yabancı yatırımcılar karşısında zayıf pazarlık
gücünün, küçük ülkelerin ve hatta büyük ülkeler içerisinde bulunan
çevre bölgelerinin bile karşılaştıkları sorunlar olduğu belirtilmektedir.
-

Niçin

Farklıdırlar?

Küçük ada ekonomilerini özel bir kategoriye sokan bazı sınıf
landırmalar, son 20 yılda taşımacılıkta'ki gelişmelerden kaynaklanmaktadır. Konteynır ve bölmeli konteynırların hızlı gelişimi ticaretin
merkezleşmesine, küçük ticaret sahiplerinin ortadan kalkmasına ·ya
da marjirialleşmesine yol açmıştır. Geniş ve yüksek tonajlı olarak geliştirilen k~nteyn .ır teknolojileri; kara yoluna dayalı etkin bir ulaştır
ma sistemine sahip olan ülkelerin, bağımsız nitelikli ulaşım biçimini
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yayg-ın . kara ulaşımına dayalı sistem e dönüştürer
ek deniz trafiğinin

yapısının

tümüy le değişmesine neden olmuştur. Giderek geniş
konteynır dona t ımları sayes inde daha ağır
kargoları

araçdaha az sayıdaki limana taşımaktadır. Hava trafiği
, yolcuları cezbe derek geleneksel gemi taşımacılığını güç durum da bırakır. Mode
rn hava trafiği,
uzun jumbo jetleri n yakıt ikmal! için daha az sayıda
durak , daha bü~
yük ve maliye tli hava limanı altyapısı gerektirdiğinden
küçük ülkelere ağır yükle r ·g etirir.
lar

Küçük adalar, çoğunlukla büyük gemile rin uğrak alanla
rının ve
hava trafiğinin dışında kaldıkları için dezav antaja sahiptirler. Takım adala rdan oluşan ülkele r için -bağımsız ada
ekono mileri n
bir bölüm ü bu gruba girer- etkisi, dahili parça lanma sonuc
unda daha
da şiddetlenir; dıştaki adala r ekono mik mer.kezin gidere
k dışında kalır.
Resmi ve gayrir esmi kayıtlar Pasifi k'te 'kotra ve Karay
ib'lerd e de
uskuna (*) hizme tinin bir azalma gösterdiğini ve hatta
zaman zaman
da b~ hizmete hiç rastlanılmadığını ortaya koymaktadır.
Kuşkusuz bu sonuç lar muhte melen büyük
ada ekono mileri tarafından daha uygun bir durum a getiril mekte
dir. Ancak bu ülkele rin,
küçük ülkele rin ticari faaliye tlerini eng'ellemeleri neden
iyle küçük
ada ekono mileri üzerinde ciddi etkile ri sözkonusudur.
Bu durum onların ayrı bir kateg oride toplanmaları için
bir temel oluşturmaktadır.
uluslararası

/

Küçük adaların bir diğer dezavantajı, özel ekono mik
koşullarına
katkıda bulun an coğrafik ve ekono mik yönde
n uzaklıklarıdır. En acık
anlamıyla uzaklık; en gelişmiş ülkele rin
zengin eiyasalarına yakın
konum daki ülkele rin ihracatında avant aj sağlayan ulaştı
rma maliye tleri ve teslim zamanı üzerinde büyük tesirle r yarata
n coğrafik mesafeyi ifade eder. Ancak fiziksel uzaklığın çok fazla
olmadığı durumlarda sözkonusu olan bir uzaklık kavramı daha vardır.
Hatta pazarın hemen yakınındaki küçük bir ada
ekono misini n bile, eğer bu
yakınlığın avantajını elde edece k olanak
ları yoksa , -örneğin mode rn
turist ticare tini karşılayacak geniş taşıyıcılarla donatı
lmış limanı ya
da havaalanı bulun muyo rsa- bu durum da ekono mik
yönden uzak olduğu söylen ebilir. ·
Aynı şekilde çevreleşme -küçü k ada ekono
misi ile bir ekono mik
merkez arasındaki ilişkiyi ifade etmek te- merkezdeki
gelişme·lerin
ölçüsü nun ve istikC:ımetinin gerisi nde kalmamaya çalışa
n ülkele rin

("') uskuna , iki ya da üç direkli ve yel 1kenleri
dür (ç.n.).

yanıda-n

olçın

bir gemi türü-
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gücünü etkiler. Bu; sosyo-e konomik sistemle rin, kültürel temeller inin
ya da haberleşme olgusun un bir fonksiyo nu ·Olabilir. En başarılı ada
ülkeleri, merkezd eki değişiklikleri, büyük ölçüde beşeri kaynakların
ve girişimcilik becerisi nin gelişmesi yoruyla en iyi biçimde uyarlaya bilen ülkelerd ir.
Bu nedenle küçük ada ekonom ilerinin karşı karşıya kaldıkları sorunlar birkaç noktada n hareketl e ortaya çıkmaktadır. Ancak bu so- ·
runlar çoğunlukla en küçük ekonom ileri, belki de en çok ada ülkelerini etkileme ktedir. Daha önce de belirtildiği gibi bu faktörler e
küçük nüfus, sınırlı toprak alanı, doğal kaynakl ar ve yetişmiş insangücü, coğrafik ve jeopoliti k izolasyo n ve kişi başına yüksek maliyet ·
dahildir. Öyleyse bu ülkeler, sürekli değişen ve rekabetç i büyük ekonomilerl e
-

nasıl başa çıkabileceklerdir?

Mevcut Seçenek ler

Büyük sanayi ile tarım için ölçeğe göre eksi ekonom ilerin- varimalat salığı nedenryle, küçük ada ekonom ileri ancak, başlıca hafif
sağlaya
kazanç
-bundan
rek
geliştire
rini
nayilerin i ve hizmet sektörle
üretim
yönelik
ihracata
bilirler. Buna, ihracata yönelik hafif imalat,
cezğu
uluslulu
yapa·n bölgeler oluşturma, yabancı yatırımı ve çok
betme, turizmi geliştirme, aşırı işgücünün göçünü özendirm e (yabanmercı gemilerd e ,9alıştırma da dahil) ve kıyı bankacılığının finansal
lme
geliştiri
biçimde·
bir
Kôrlı
tir.
kezlerini oluşturma da dahil edilecek
dinamik'
bu
Ancak
tır.
si mümkün olan başlıca bir sektör de balıkçılık
sektörle ri çeşitlendirmenin, ticari altyapı oluşturma ihtiyacı gibi bazı
maliyetl eri bulunmaktadır. Bu ticari altyapı da kredi sistemin e, bilgi .
ve pazarlam a ağına, ulaştırma düzenle meleri ile benzeri unsurlar a
ihtiyaç duymaktadır.
Fon üyesi olan 17 küçük ada ülkesinin yazarları tai: görafından, sömürül ebilen bu ada ülkelerin in özellikle ri belirlend
oranla
na
ihracatı
rünmez hasılatların önemi. Bunlar içer.isinde mal
e
yalnızca turizm hasılatı çok büyüktü . Birçok küçük ada ülkesind
ydu.
kişi başına gelirdek i dramati k artışlardan turizm sektörü sorumlu
sorunlar
çevresel
da
ya
politik
kültürel,
Anc.ak çok sayıda ada ülkesi
nedeniy le turizmi geliştiremiyordu. Görünm ez hasılatlar arasında bir
yen
diğer önemlisi de, en azından üç ülkenin yalnızca diğer görünme
kalemler i üzerinde değil, aynı zamand a mal ihracatının da Üzerind~
gelir (özel ve resmi) sağlayan transfer lerdi. Kıyı bankacılığı gelirleri
yalnızca iki ülkede dikkate değer etkide bulunmuş ve elde edilen mik-
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yılında

tar oldukça önemsiz bir düzeyde kalmıştır. Birçok ülke «kôğıt» · iş
lemlerini içerde yapmaya yetkinken, bunlardan yalnızca birkaçının
«fonksiyonel» merkezler olabilme potansiyeli vardır; ve kıyı bankacı
lığı merkezi olarak gerçekten başarılı olabilme potansiyeline sahip
ülkelerin çoğu zaten bu işlemlere başlamışlardı.
Özellikle son zamanlarda ekonomik bölgeye 200 mil girişin serbest bırakılmasıyla balıkçılık, ada ekonomileri için büyük ümit vermektedir. Ancak miktc;.ır yönünden önemi yalnızca üç ülke için sözkonusdur. Bu sektöre etki eden unsurlara; kıyı insanlarının göç etme
alışkanlığı, küçüklük ve uzaklıkla ilgili maliyetler ve ölçek ekonomilerin sınırlılığı dahildir. Yakıt maliyetleri de yüksek ve balıkçılık tekneleri pahalıdır. Tercihen, bölgesel temeller üzerinde komşu devletlerle işbirliği bu sorunların çözümlenmesinde yardımcı olabilir.
İhracata yöneHk hafif sanayiye· gelince, Karayib ve Hint Okyanusu

ada ülkeleri bu alanda da başarılı olmuşlardır. Bir tek cesaret kırıcı
durum, birikmiş-değer oranının sınırlı düzeyde kalmasıdır. Nitekim
mevcut verilerin çoğu bunun % 30'dan daha az olduğunu göstermektedir. Diğeri ve muhtemelen en önemlisi, bu küçük ülke·lerin ürünleri için pazar oluşturan gelişmiş sanayi ekonomilerinde korumacılı
ğın soğuk etkisidir. Küçük ada ekonomilerine yardımı amaçlayan
herhangi bir programda, gelişmiş ülkelerde korumacı engellerin azaltılması muhtemelen en az diğer reçeteler kadar yüksek oranda öncelik oluşturacaktır.
-

Genel

Görüş

Küçük ada ülkeleri sınırlı toprak arazileri ve küçük nüfusları nedeniyle maddi ve işgücü girdileri üzerinde şiddetli sınırlamaların görüldüğü açık ekonomilerdir. Bu sınırlamalar, oldukça fazla sayıda
ürün için ölçek ekonomileri engeller ve üretimin birim maliyetlerinin
yükselmesine· yol açar. Tüm dezavantajları uzaklıktan, izole olmaktan ve parçalanmadan (takım adalardan oluşan ülk~lerdeki gibi) kaynaklanan yüksek ulaştırma maliyetleridir. Uğramadan geçen uzun
menzilli modern uçak ve gemiler bu ülkele.rin ulaştırma problemlerini
ağırlaştırmıştır. Sonuç olarak bu ülkeler birkaç ana ürünün ihracatına
· bağlıdırlar.
Dezavantajlarını ortadan kaldırmak için bu ülkeler, ölçek ekonomilerinin 'küçük rol oynadığı ya da kaynak avantajına sahip oldukları dinamik sektörleri çeşitlendirmelidirler. Bu çeşitliliği sağlayacak
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temel yollar turizm, balıkçılık ve ihracata dönük hafif imalat sanayidir. Yatırımcı sektörler de, bölgesel piyasalara yönelik sebze, bazı
vida somunu ve uçak malzemesi gibi değer oranı düşük olan ürünleri içine alır. Küçük ada ülkelerinin hiçbiri bu sektörlerin tamamına
yönelemez, ancak birçoğu, birini ya , da daha fazlasını harekete geçirebilir. KüçQk ada ül·kelerinin çoğu --daha acık belirtirsek, onlar
arasında en çok dezavantaja s.a hip olanlar- için kalkınma cabası,
oldukça uzun bir sürece bağlı ·olacak ·ve bu caba dış yardımı ·g erektirecektir.

144

