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1. KALKINMANIN İCERİGİ VE YAPISAL DEGİŞİM

Genellikle kalkınma kavramı, arzu edilir bir sosyal ve ekonomik·
ilerleme veya toplum yaşam koşullarında daha ileriye gitmek şeklin
de tanımlanmaktadır ki, burada esas olan olgu; toplumdaki ekono- ·
mik ve endüstriyel büyümedir. Kavram çfaha geniş ele alınırsa, kalkınma ve sosyal yapının tamamıyla değişimine neden olan bir gelişim sürecidir. Bu gelişim, gelir dağılımı ve istihdam üzerinde olduğu
kadar, toplumun üretim (arz) ve talep yapısında da değişmeler yaratmaktadır. Bunun bir başka anlamı ise, giderek daha çok bölünen
ve paylaşıma giden bir ekonominin yaratılmasıdır ki, böyle bir ekonomide temel sektörl~r girdi ve çıktı · (input-output) arzında, diğer
. , firmalarla olan ilişkilerinde giderek bağımsızlaşmaktadırlar.
Kalkınma

süreci , içinde · ortaya çıkan yapısal değişimin gerçekdüzeyi çok sayıda faktöre bağlı kalırken, ayrıca · bir . ülkeden
diğerine de değişmektedir. Bunlar; doğal kaynaklar, coğrafik yapı,
r,ıüfus gelişme hızı gibi faktörlerdir. _Bu nedenle ekonomik kalkınma
nın dünya çapında her ülkeye uygulanabilecek değişmez altın kuralları yoktur. Fakat bu konuda kesin olan bir durum vardır ki o_ da,
her ülkenin ekonomisini güçlendirmesi için, tüm imkônlarını ve varsa.
üstünlüklerini bir an önce açığa çıkarması ve değerlendirmeye gitmesidir. Ayrıca bilindiği gibi yapısql değişim otarşiye ihtiyaç duymaz. Bazı ülkeler içe dönük kalkınma stratejileri izlemeyi daha umut
verici ve uygulanabilir bulurlar. En azından ilk dönemlerde kendi
yurt içi piyasa güçlerini, kalkınma şansını en iyi şekilde ve kısa
sürede değerlendirebilme yönünden. Diğer -ülkeler ise daha başka
yoldan giderek, ihracatları geliştirmeye öncelik verirler. Dışa yönelik kalkınma stratejileri izlendiğinde ise, ekonominin tüm kesimleriyle daha çok bütünleşmesi gerekir: Daha başka bir deyişle ihleşme

(*) - Docent Doktor - İktisat Bölümü.
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racat endüstrisinin girdi olarak da ulusal kaynaklardan daha fazlayönelmesi gerekmektedir.
İçe dönük, dışa dönük büyüme politikaları şeklinde tanımlanan bu
kavramlar, uygulamada çok değişik özellikler ve sonuçlar göstermek- tedir. Genellikle her iki stratejide de sanayileşmeye ağırlık verildiği
açıktır . Ancak birinde ithalatı ikameci politikalar ön plandadır. Kaldı
ki ithal ikamesi sanoyileşme modelinde dahi uygulamada bazı ülkelerin hafif sanayi dallarından, bazı ülkelerin ise -genellikle sosyalist
bloka dahil ülkeler- ağır sanayi dallarından işe başlamaktadırlar.
Gerek içe dönük, gerekse dışa dönük büyüme stratejilerinin birçok
gelişmekte olan ülkede uygulamada başarısızlığa uğradığı görülmektedir. Detaya inmeden -söz konusu politikaların tıkanmasındaki · baş 
lıca nedenler olarak $unlar sıralanabilir; içe dönük stratejilerde daha
çok sanayileşme sürecinde Batılı ülkeler teknolojisi taklit edildiğin
den, giderek bağımlılığın arttığı, batılı tüketim kalıplarının yerleştiği,
bunun ise ül.kenin iç sosyal yapısıyla bağdaşamadığı, gelir düzeyi de
_ yeterli şekilde yükseltilemediğinden, ekonomide yeni doğan sanayilerin gelişmesi için gerekli talep yaratılmadığı, yine bebek sanayilerin yaşamlarının sürmesi için gerekli ithalatı karşılayacak döviz rezervlerinin sağlanamadığı, ayrıca bu sanayilerin yoğun koruma politikalarıyla dış dünyadan, rekabetten uzak şekilde çalışmaları sonucu,
ihracata yönelmeye -iç talep yeterli olduğu sürece- zorunluluk duymadıkları, bu nedenle de kendilerini besleyecek dövizi ülkeye kazandıramadıkları ... gösterilebilir. Dışa dönük stratejilerde ise, genellikle
mekanizma liberal model üzerine kurulduğundan, amaç ucuz i.şgücü
yoğunluğundan yararlanmak, hafif sanayi aracılığıyla, ülkeye döviz .
kazandırmaktır. Ancak bu modelde sürekli döviz kazanmak, hiç kuş
kusuz maliyet üstünlüğünü koruyan rekabetçi yapının ülkede ücretlerin düşük kalmasını sağlamasına bağlıdır. _
Bu durum ise hiç kuş
kusuz sosyal dengeyi olumsuz etkilemektedir. Bu tür sanayileşmede
de batı teknolojisine bağımlı kalınması aynı sonuçları ekonomiye kazandırmakta ve en önemlisi de ekonominin büyümesinin; ihracatın
büyümesine, dinamizmine büyük ölçüde bağımlı kalmasıdır.
Yukarıda içe ve dışa dönü~ büyüme politikaları üzerinde kısaca
durulurken bazı ülkelerde ise bu iki stratejiden birine kesinlikle bağ 
lanmaksızın, fakat onların kullandı.ğı koruma ve teşvik gibi önlemleri
de bir kenara atmayan, hatta gerektiği yerde amacına· uygun şekilde
onlardan yararlanan bir değişik stratejinin de uygulandığı görülmektedir. Literatürde bazen tarıma yönelik sanayileşme politikası, bazen
de sanayileştiren sanayi politikası şeklinde tanımlanan bu stratejide
sını sağlamaya
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amaç, ilk aşamada sanayii, tarı~da üretkenliği ve istihdam olanaklarını arttırmaktır. Kendi dinamizmini sağlayacak sağlıklı bir sanayi yapısının oluşması için, öncelikli alanlarda uzmanlaşmaya yönelinmektedir. Aslında her iki stratejinin bağdaştırılması veya ikisi arasında
ortak bir bileşimin aranışı şeklinde yorumlanabile cek olan bu model
de uygulamada, diğer modellerin karşılaştığı çıkmazlardan kurtulamamıştır. Ancak bunlara ek olarak, daha çok tarım . araçları, gübre,
petro-kirnya vb. gibi alanlarda uzmanlaşmaya yönelen bu stratejide
ya başlangıçta yatırımlarda finans kaynağı yetersizliğinden, ya da yatırım gerçekleştiğinde, talep yetersizliği nedeniyle atıl kapasitede
üretim sorunluluğunun ygrattığı sorunlarla karşılaşılmaktadır. Hiç
kuşkusuz bu uygulamada da dış teknolojilere bağımlılıktan tümüyle
kaçınılamadığı görülmektedir .
Değinilmeye çalişılan tüm bu başarısızlıklarda gelişmekte olan
ülkenin olduğu kadar, sanayileşmiş - zengin ülkelerin de payı vardır.
Bu konuyu diğer bölümlerde incelemeye bırakarak, tekrar kalkınma
stratejileri üzerine dönersek, yukarıda üç genel çizgi olarak değin
diğimiz kalkınma politikalarının özünde «ekonomik ve sosyal yapı
nın değişimi, yapısal değ.işim» in bulunduğu açıktır. Yani ülkeler Wm
ekonomik ve sosyal güçlerini harekete geçirerek, belirli bir süre
sonunda ekonomik yeterliliğe, bağımsızlığa kavuşmak istemektedirler. Bu üç yaklaşımda böyle-bir amaca yön~lmişken, gelişmekte olan
bazı ülkeler ise «gelir dağılımının ahenkleştirilmesi» konusu üzerinde
yoğunlaşırlar. Bunun için konuyla ilgili politikdları uygulamaya çalı
şırken, bir yandan da yurt içi mahalli üretim -yapan piyasaları genişletmeye, köy-şehir ekonomileri arası · iyi bir denge kurmaya çalı
şırlar . Bu yaklaşımda kalkınmadan beklenen; fakirlikten zenginliğe
geçişten daha çok, geleneksel köy ekonomisirıin kültürlü şehir ekonomisine dönüşümünü hızlandırmayı sağlamaktır.
Dünyada bugün insanların iki çeşit anlamda fakir olduklarını görmekteyiz. Birincisi, oldukça yüksek düzeyde bir gelire sahip olan,
fakat gelir dağıhtı]ının iyi düzenlenemediği bir ülkede fakir insanlar
vardır. İkincisi ise, hem gelirin az olduğu, -hem -de gelir dağılımının
yine iyi olmadığı ülkelerdeki insanların fakirliği.
lnternational Labour Office, 1970'1i yılların başında 700 milyon
yoksul olduğunu tahmin ederken, World Bank, bugün için kesin 800
milyon diyor ve bunun % 40'ının da sadece yaşam için gerekli temel
ihtiyaçlarını ancak karşılayabilecek şekilde yaşadıklarını belirtiyor.
Yine bu kesimin güney yarım kürede ve çok düşük gelirli ülkelerde
(Afrika - Sahara ve Güney Asya'nın bazı ülkeleri) yaşadıklarını ger75

çekte bu ülkelerin pek çoğunun yıllardır ekonom ik kalkınma çabaları
içine girdikler ini fakat fakirliği kıramadıklarını açıklıyor. Ancak bu
demek değildir ki, bu ülkeler bugün de ülkelerin de fakirlik ve kıtlıklara
karşı kayıtsızdırlar. Aksine halen uygulan an tüm büyüme
politikaları
daima daha iyi yapmak ve olumsuzlukları azaltma k içindir. Nitekim
bu ülkelerin içinde nispeten zengin olanları, özellikle Latin Amerika ' daki bazı ülkeler (büyüme hızı % 7) kalkınma politikalarında daha
başarılıdırlar. Buna rağmen Latin A.merika'da bugün 100 milyon
fakir
insan (minimum refah düzeyinde yaşayan) bulunmaktadır. Hiç kuş
kusuz bu durum, ülkedeki kaynak eksikliğinden daha çok gelir dağı
lımındaki ahenksiz likten doğmaktadır. Fakat acaba bu adaletsi
z gelir
· dağılımı mekanizması sadece ülkenin kendi öteUikle rinden mi ileri
gelmekt edir. Yoksa, tüm dünyanın serveti ve dağılımı gözönüne alın
dığında bu ahenksiz lik burada da bütün çarpıcılığıyla mevcut
mudur? Gerçekt en de (1) İsviçre Bankala r 'Birliği'nin açıklamasında dünya döviz rezervinin 243.325, % 60'ı ABD, Japonya ve Batı Avrupa
ülkelerin de bulunuyor. Bu .veri ayrıca 1983.'te 1982 yılına kıyasla
% 4, 1 oranında bir artış da göstermiştir . Kuzey yarımkürede yer alan
bu sanayileşmiş ülkelerin döviz rezervinin artmasına karşın, geri
kalan ve dünya rezervinin % 40'ını paylaşmak zorunda kalan ülkeler
·içinde finansal yönden en iyi durumda olan ülkeler gurubu OPEC' in
dahi döviz rezervinin 1982 yılına göre % 6,5 daha azaldığı ve 79,50
. milyar dolara düşmüş olduğu görülme ktedir. Kuşkusuz bu duru~
bize % 40'1ık rezerv payının dahi artma değil azalma yönünden
geliştiğini acıkça gösterm ektedir. Bu ise kısaca dünyada
zenginle r
ile, fakirler arasındaki uçurumu n giderek kapanması yerine açılma
sından başka bir şey değildir .
il. Fakir ve Zengin Ülkeler Yönünden; Kalkınmada Arz - Gelir
Dağılım İlişkisinin ' İrdelenmesi;, (Eşitlik İçinde. Büyüme Stratejisi)
Savaş

sonrası

dönemlerde, iktisadi kalkınma üzerine yapılan
daha çok ekonom ide arzın veya daha başka bir kav. romla üretimin .. ne şekilde büyük oranlard a geliştirileceği üzerinde
yoğunlaştığı görülme ktedir. Bu konu üzerinde önceleri Arthur
Lewis,
Theodore Shultze ·(2 ) gibi iktisatçılar durmuş olup, GSMH'nin ancak
«artık emek» kaynağı ile geliştirileceği hususun da ortak · fi kire
vararaştırmaların

1) Financial Times, April 20, 1984.
2) Bkz. Kaynakça .
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mışlardır. Daha sonra kalkınma literatüründ e arzı arttıran diğer bir
kaynak olarak «insan faktörü» üzerinde durulmuştur. İnsan . faktörünün eğitim ve sağlık yolu ile üretimin artmasına . büyük ölçüde yardım ettiği özellikle iş hayatında daha yeterli üretimde bulunabilm ek
için gerekli yatırımın fonlarının kaynağı olarak «tasarrufların merkezi bir rol oynadığı, ayrıca yabancı yatırım ve dış yardımların milli
gelirin artması ve süreklilik kazanmasındaki etkinliği tartıŞılmıştır.
Özellikle ekonomide tasarruf eğiliminin artmasının iktisadi gelişme
nin ve fert başına düşen milli gelir artışının devamında önemli bir
unsur olduğu kabul edilmiştir.
İktisadi kalkınmaya, öncelikle -«arz yönünden» yapılan ve «talep
yönünü ikinci dereceye. bırakan bu yaklaşımda», üzerinde durulan
«arzdaki yükseliş», «toplum refah düzeyinin artışı ile aynı anlamda
yorumlanmaktadır. Başka bir deyişle arz artışıyla sağlanan, iktisadi
malların çoğaltılması olayının, gıda, sağlık, eğitim ve diğer alanlardaki gelişme ile adeta özdeşleştiği kabul edilmektedir. İşte kalkın
ma olgusuna, bu şekilde «arz yönünden» yapılan yaklaşımlar, uygulamada ise her znman aynı paralel gelişmeyi verememiş, yüksek
büyüme hızları beraberinde toplumdaki refah düzeyinin iyileşmesini,
fakirlik koşullarının giderilişini getirmemiştir.

11.A Fakir ve Orta Gelirli Ülkeler Yönünden:
Bu konuda azgelişmiş ekonomilerin, örneğin Lôtin Amerika iktisatçılarının görüşlerine baktığımızda, onların da öncelikle «kalkın
mada arzın arttırılması» yaklaşımını kabul ettiklerini görmekteyiz.
Ancak bu iktisatçılar içerisinde en çok dikkati çekmiş olan Mahbub ul Hag (3), iktisadi kalkınmada arzın gelişmesini amaç, tasarrufların
armasını da temel faktör olarak kabuİ etmekle beraber, Üçüncü
Dünya ülkelerinin kalkınma aşam<:llarında, üretim artışının sağladığı
halde fert başına düşen milli gelirin çok çok yavaş ilerlediğini, hatta
ekonomide gelir dağılımının eskisine oranla daha da kötüleştiğini
ileri sürmektedir. Hag·, bu konuda kendi ülkesini örnek vererek, Pakistan'ın ilk kez 1950'1ere doğru, sonra 1950 - 60 yılları arası göze
çarpan bir şekilde kalkınma kaydettiğini, buna karşılık 1960 - 76 yıl
ları arası ·ise fert başına milli gelir yıllık artış hızının ancak % 1,5
gerçekleşebildiğini açıklamaktadır.

Gerçekten de kirn organize etmiş -olursa olsun Üçüncü Dünya
ülkelerinde savaş sonrası üretim gelişmesi (OPEC'in 1960 - 76 yıl3) Bkz. Kaynakça.
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ları arası durumu hariç) oldukça olumludur, hatta dikkati çekicidir.
Bu dönemde Üçüncü Dünya Ülkeleri'ndeki milli gelir artışları, kapitalist ülkelere oranla daha hızlı büyümüştür. Ancak, fert başına
milli gelir gerçekten çok yavaş bir büyüme göstermektedir. Sosyalist
ülkeler ile Üçüncü Dünya Ülkeleri arasında bu konuda benzer bir
durum olduğu görülmektedir. Ancak gelir dağılımını olumsuz şekilde
etkilemeksizin; hızlı bir kalkınma gösteren Üçüncü Dünya Ülkeleri de
vardır. Kore Cumhuriyeti, Costa Rica, Brezilya, Singapur ve Milliyetçi
Cin gibi. Bu örnekler hiç kuşkusuz kalkınma olgusuna «arz cephesi»nden yapılan ya,klaşımların tutarlığır.ıı, hatta başarısını göstermektedir. Ancak Pakistanlı iktisatçı Haq, bu yaklaşımın bazı istisnai
başarılı sonuçlarının, tüm Üçüncü Dünya için geçerliliğini kesinlikle
reddetmektedir.
Kalkınmaya, arz yönünden yapılan yaklaşımın tatmin edici olmayan noktası, genellikle .uygulama sonuçlarında ortaya çıkmıştır.
Tecrübeler, yüksek büyüme hızının, önemli alanlarda otomatik bir ·
şekilde ekonomik gelişme sağlayamadığını göstermiştir. Bu durumu
Haq ise şöyle açıklamaktadır : «Hiç kuşkusuz yeterli sermaye temini
(iç ve dış kaynaklar yoluyla) üretim ve istihdam alanlarının hızlı bir
şekilde geliştirilmesi, toplum için en iyi sosyal güvenlik şeklidir. Ancak üretim arttığı zamanlarda, tüketim yetersizse bu durum toplumdaki gelir dağılımının adil olmadığını, eşitsizliğin bulunduğunu gösteren bir belirtisidir. Üretim ile bölüşüm politikaları arasındaki ayrılık,
uyumsuzluk yanlış ve teh.likelidir. Bölüşüm . Politikası toplumun gerçek ekonomik model; ve üretim yapısı esas alınarak belirlenmelidir.
Bu nedenle büyüme oranlarının yükselmesi, toplumdaki ekonomik
durumun kötüleşmesine, fakirleşmeye karşı bir garanti değildir.»

arzın arttırılmasında, müteşebbis sınıfın

tasarruf ve
motor gücü olarak
kabul eden bu tip kalkınma yaklaşımında, günümüz azgelişmiş ülke
iktisatçılarının çoğu, artık - tasarruf birikimini ve onun artış hızının
motor gücü olarak kabul etmektedirler. Onlar için artık önemli olan
· husus, fakirlikle mücadele etmek ve bölüşümü bu kesim lehine çevirebilmektir. Kalkınma hedefleri ve gerçekleşmeleri üzerine yapı
lan çalışmaların bu yönden yeni bir uyuma ihtiyaç duydukları anla,
şılmıştır.
Genellikle

yatırım eğiliminin

yüksek

olmasını

ve

tutulmasını

Günümüzde Üçüncü Dünyada hızlı büyüme oranlarına rağmen,
bu ülkelerdeki gelir dağılımının büy'ük bir yüzdesi, daha çok servet
sahiplerine doğru çarpıktır. Simon Kuznet's modeline göre; «GSMH
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ancak belli bir düzeye vardıktan sonra topiumun refah duzeylnde ve
gelir dağılımında bir iyileşme, ilerleme olabilmektedir. Fakat tecrübeı·er Üçüncü Dünyada bunun tersini göstermektedir. · Hızlı büyüme
oranlarına rağmen, gelir dağılımındaki eşitsizlik azalacağına, daha
da artmaktadır. Hiç kuşkusuz bu gelişme; gelir dağılımı ile büyüme
oranında bir korelasyon bağlantısının , bulunmadığını, aksine olarak
gelir dağilımında önemli bir değişme olmadan da büyümenin gerçekleşebileceğine işaret etmektedir.
Haq, bu konuda şöyle ilginç bir örnek vermektedir: «1950 - 70
yılları arası Pakistan'da hızlı bir iktisadi kalkınma hareketi izlenirken
aynı dönemde okur yazarlık oranının % 18'den, % 15'e düştüğünü.
beslenme sorunlarının sürdüğünü, hatta bazı yıllarda iyice kötüleş
tiğini, kolera, sıtma gibi yayılma özelliği bulunan hastalıkların yeniden aktif hale geldiğini kısacası «iktisaden kalkınırken, fakirliğin ge-:liştiğini» veya büyürken fakirleştiğini açıklamaya çalışmaktadır.
Kalkınmaya, sadece tek yönlü olarak «arz ekonomisi» cephesinden " yapılan bu yaklaşım, Haq da dahil pek çok Üçüncü Dünya kal. kınma iktisatçısı tarafından reddedilmektedir. Çünkü bu tür bir kalkınma modelinin, ülkeye ne getireceğini tecrübeyle saptamışlardır.
Haq'ın da başlangıçta katıldığı fakat sonradan reddettiği bu tür iktisadi kalkınma modeli, Haq'a göre fakir kesime sadece ek masraf getirmiş, yaratılan gelir fazlast yine zenginlerin lehine dağıtılmıştır. Çok
çarpık kabul edilen bu kalkınma tipinde, fakirler adeta daha da fakirleştirilmiştir. ·

H.B İstisna Ülkeler:
Ancak yukarıda da daha önce belirtildiği gibi, Üçüncü Dünya
.ülkelerindeki bu genel eğilimin ~ışında kalabilmiş, gelir dağılımının
olumsuz etkileriyle pek karşılaşmadan yüksek büyüme hızlarına ulaşabilmiş ülkeler de vardır. Costa Rica, Milliyetçi Cin, Singapur gibi.
Fakat bu ülkelerin yaptıkları kalkınma programlarında öncelikle top ~
lumlarının fakirliğini özellikle gözönüne alarak planlar hazırladıklarını
görmekteyiz. Fakirliğin önüne geçilmesi için pek çok teşvik uygulamalarına gidildiğini, örneğin, küçük çiftçilerin durumunu düzeltmek
iCin, fiyat - ücret düzeyinin yeterli şekilde korunduğunu, .onların mülk
edinmelerinin kolaylaştığını, uygulamalarla desteklendiğini yine küçük
ölçekli firmaların özel teşvik ve koruma . ile beslendiklerini görebilmekteyiz. Daha başka bir deyişle, kalkınmaya sadece ne pahasına
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oiursa olsun, arzın artırılmasının tek hedef olarak bakıldığı anlayış
yerine, «temel insan ihtiyaçlarmın karşılanması» önceliğinin yeraldığı
anlayışının getirilmes i, hiç kuşkusuz kısır döngü icerisinde bulunan
bu ülkenin kalkınmasında toplumsa l fayda artml'ş olacak, fakirliğin ·
yaygın hale gelmesi önlenmiş olabilece ktir. Bu yaklaşım kalkınma
.
stratejiler i arasında yeni bir .modeli geliştirmiş olup «Eşitlik tçinde Büyüme» (Growth w·ith Equity) kavramıyla tanımlanmış bulunmaktadır.
O halde Üçüncü Dünya Ülkeleri, kalkınma programlarında bu tür bir
anlayışla . geliştirilmiş politikaları ı,.ıygulamakla adeta zorunlu gözükmektedirl er.
Ayrıca

yine örnekte adı geçen ülkelerin, kalkınmada çeşitli üretim teknikleri ne yer verdikleri , sadece büyük ölçekli ve sermaye yoğun teknolojile re güvenme dikleri, ulkedeki enerji kaynakları ve dağılımını göz önüne alan tercihler yaptıklarını belirtmek tedir.
11.C Zengin Ülkeler Yönünde n:
Yukarıda incelemey e çalışılan problem bugün sadece gelişmekte
olan fakir veya · örta gelirli ülkelerin problemi olarak gözükmem ektedir. A.B.D.'li kalkınma iktisatçıları (Michael Evans, Arthur Lewis,
Theodore Schultz, Kenneth P. Jameson gibi (4 ) iktisatçılar da bu konuda ülkeleri konusunda endişelidirler. Bu iktisatçıların son çalışmaların
da, Üçüncü Dünya iktisatçılarının şiddetle savundukları, kalkınma
oranının artırılması ile gelir dağılımı arasında oluşan olumsuz ilişki
nin, zengin ülkeler için de (örneğin A.B.D.) geçerli olduğunu vurgu- '
lamışlardır. Özellikle bu konuda Jameson «Eşitlik İçinde Büyüme»
teziyle tüm A.B.D.'li iktisatçıları · ve ekonomiy e yön veren yetkilileri
bu konuda düşünmeye davet etmekted ir.

Bu konuda söz. konusu iktisatçıların sordukları ilk soru; «A.B.D.'de arz üretim politikasının gelir dağıtımına etkisi nasıl olmaktadır.»
şeklindedir. Bu sorunun cevabı üzerinde yoğun tartışmaların yapıl
dığı (özellikle Herbert, Stain ve J.ack Kemp, Evans tarafından, bir
konu olmuştur. Bu konuda A.B.D.'de arz ekonomis i taraftarlarının,
gelir dağılımında önemli bir ayarlayıcı olarak kabul edilen vergi politikası üzerindek i ortak görüşlerini bulmak oldukça güç gözükmek tedir. Fakat hemen hemen hepsinin birleştiği bir nokta vardır ki
o da, bugün A.B.D.'de uygulanan gelir vergisinin gerektiği şekilde mü4) Bkz. Kaynakça.
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terakki olmadığıdır . Gelir dağılımı gücü yeterli değildir. · Pek · çok arı
.e konomisi taraftarı, vergilerin arttırılmasının gelirde qzalmayı, düşü
rülmesinin ise gelirde gelişmeye yol açtığı konusunda birleşmektedir.
«Lafter Eğrisi» yardımıyla açıklanan bu görpş «vergi gelirlerinin . artı
rılması, aslında devlet gelirlerini artırır gibi görünmekte ise de, u:wn
dönemde bu, devlet gelirlerinin giderek azalmasına yol açacaktın> tezine dayonmaktadır. Bununla beraber devlet harcamalarının, gelir dağılımı üzeri_
nde olumlu ~tkiler yaratıp yaratmayacağı konusunda deği
şik görüşler bulunmaktadır. Örneğin bazı A.B.D.'li iktisatçılara göre
transfer ödemeleri, verim ve çalışmaların teşviki üzerine olumsuz
etki yapar .. Bu ise arzın giderek gerileme&i, kayıp vermesi demektir.
Yine bu etki askeri harcamaların yükseldiği dönemlerde daha da belirginleşir. Kuşkusuz bu fikirdeki arz yanlısı iktisatçılar, kongrede
«düşük devlet harcaması ve transfer ödemeleri» fikrini savunmaktadırlar. Bunlar için önemli olan husus; üretimin ve verimliliğin arttı
rılmasıdır. Acaba bu artış beraberinde gelir dağılımında da beklenen
iyileşmeleri, g-etirebilmekte midir? Hiç kuşkusuz bu konu gözardı
edilmektedir.
Fakat, ABD'.U iktisatçılar da artık şunu kabul etmişlerdir ki,
A.B.D.'de «arzın arttırılması» tezine ağırlık veren kalkınma stratejisinin ,uzun bir süre uygulamalarından sonra, GSMH gerçekten başarılı bir şekilde yükselmiştir. Ar:ıcak gelir dağılımında paralel bir
gelişmenin de gerçekleştiği tartışmalıdır. Çünkü bütün arz yanlısı
iktisatçılar da bilmektedir ki; «arz ekonomilerinde gelir dağılımı servet sahipleri lehine değişmektedir.» A.B.D.'li iktisatçıların hepsi
bu konu üzerinde açıkça tartışmaya girmemesine rağmen, fakir ülkelerin bazı cesur iktisatçıları (Haq gibi) gelir dağılımı eşitsizliği ve
kalkınma stratejisinde tartışma açıp, konunun aydınlatılmasını talep
etmektedirler. ·Gerçekten de bu davet olumlu etkisini göstermiş olup,
son yillarda A.B.D. ekonomisinde de· (arz-gelir dağılımı ilişkileri) konusunda benz~r sonuçların alındığı g.örülünce, bu kez A.B.D.'li pek
çok kalkınma iktisatçısı «Çarpıtılmış olan gelir dağılımının, otomatik olarak kendisini düzeltmesinin mümkün olmayacağını ve bu soru·nun sadece kalkınmakta olan fakir ülkeler için değil, zengin ülkeler
için de geçerli olduğunu.» kabul etmişlerdir. Bu nedenle bir gün
A.B.D.'de de «adilône bir kalkınma stratejisinin» bulunacağını ve
daha iyi bir_ iktisadi kalkınma için fakirliğin ve gelir dağılımı problemlerinin öncelikle gözönüne alınması gerektiği fikrine inanmış
bulunmaktadırlar.
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ili. DÜNYA EKONOMİSiNDE ZENGlN - FAKİR (KUZEY - GÜNEY)

AYIRIMI VE ÜÇÜNCÜ DÜNYA KAVRAMI
Dünya ekonomisind~ geride bıraktığımız yaklaşık çeyrek yüzyılı
bir sürede görülen iktisadi büyüme ve onu izleyen bunalım dönemlerinin ortaya çıkardığı bir gerçek, uluslararası iktisadi ilişkilerde
ve temel işbölümünde gelfşmiş ülkelerin, diğer ülkeler üzerindeki egemenliği olmuştur. Gerçekten de bu olgu, bilindiği Ortaçağın merkantilist dönemlerinden itibaren yaşayan, varolan bir ilişki biçimidir. ·
Bu dengesiz ilişki aracılığıyla gelişmiş ülkeler, henüz . gelişmemiş veya
gelişmekte olanları s~rekli bir şekilde ucuz elemeği ve hammadde
. deposu olarak görmüşler ve değerlend1rmişlerdir. Günümüzde dahi
gelişmiş ve gelişen ülkelerin örneğin sadece büyöme hızları, üretim,
ticaret kompozisyonlarına bile baktığımızda, ikinci grubun halen sözkonusu iktisadi bağimsızlıklarının veya uluslararası alanda merkantil ilişkilerin sürngeldiğini görebilmekteyiz. Örneğin, 1950 - 1970 arası
gelişen ülkeler dünya ihracatındaki paylarının - yaklaşık % 40'ını kaybetmişler, yine bu ülkeleJin toplam ihracatlarındaki sanayi ürünlerinin payı da giderek azalmakta, 1970 başlarında % 25'1erde iken,
1970 sonlarına doğru % 15'1ere düşmüş bulunmaktadır. Kuşkusuz
bu koşullar altında, gelişen ülkeler, gelişmiş ülkeler için hem pazar
olma, hem de hammadde üreticisi olma özelliklerini kaybedememiş
lerdir.
aşkın

Ancak içinde bulunduğumuz yüzyılın ikinci yarısının başlarında,
fakir ülkelerin tutumiarında bir uyanışın olduğunu ve özellikle siyasi
bağımsızlık)arına paralel olarak iktisadi bağımsızlık savaşına da girdiklerini ve bu girişimin ilk ürünü olarak Bandeogru Konfemnsı'nın
(1965) düzenlendiğini görmekteyiz. 13u konferans sonucu iktisadi terminolojiye ilk kez «Üçüncü Dünya» kavramı kazandırılmıştır. Bu kavram kapsamına giren ülkelerin artık geleceklerini belirleme konusunda birlikte pavranacaklan açıkça anlaşılmıştır. Gerçekten de bundan böyle üçüncü dünya sloganı altında, Kuzey - Güney · diyaloğunun
oturumlarında, güney grubuna giren ülkeler arasında ortak bir görüş
ve yaklaşım sağlanabildiği görülmektedir.
Her ne kadar Kuzey - Güney (veya gelişen - gelişmiş dünya) şek
linde kabataslak bir ayırım yapılmakta ise de, kuzey ve güney, dünya
ekonomisinde birbirine bağımlıdır. Uluslararası reel ve parasal iliş
. kilerde, bir başka deyişle üçüncü dünya ile endüstrileşmiş Kuzey
birbirine sık! sıkıya bağımlıdır. Bugün dünyanın bu kavraml~r aracılı82

ğıyla iki kampa bölünmuş gibi basitleştirilmiş görünümüne · itirazlar
vardır.

Kuzey, Ekvator'un güneyindeki sanayileşmiş zengin iki ülkeyi,
Avustralya ve Yeni Zelanda'yı da kapsamaktadır. Güney ise Brezilya
gibi yarı sanayileşmiş ülkeler yanında, Cad gibi ya da Maldivi gibi
fakir ülkeleri . de kapsamaktadır. Bunun yanrnda kişi başına gelirleri
bazı kuzeyli ülkelerden daha yüksek olan petrol ihracatçısı ülkeleri de
güney içinde görmekteyiz. Kuşkusuz ki bu ayırımda kuzey ve güney
aynı düzeydeki ülkeler topluluğunu veya başka bir deyişle «'Zengini»
ve «fakiri» gerçekten gelişmiş ve ·gelişen ile özdeş olmalıdır. Ayrıca
güney denildiği zaman, genellikle Cin de kapsanmaktadır. Fakat
uluslararası ekonomik sistem ve kurumlar açısından Cin ve Doğu Avrupa ülkeleri ayrıca ele alınmaktadır.
Bugünün koşullarında Cin hariç, dünya nüfusunun 1/4'üne, Çin
dahil olduğunda 3/4'üne, fakat dünya gelirinin 1/5'ine sahip bulunan
Güney'de, nüfusun büyük bir kesiminin ortalama ömrü 50 yıla yakın
dır. Kuzey'de ise kişi, ortalama ömrünü 70 yıldan daha çok ümit ede. bilmektedir. Yine Güney'de, özellikle fakir ülkelerde açlİk ya da yetersiz beslenme, sağlık koşulları ve hizmetlerinden dolayı her dört çocuktan biri yaşama şansını yitirmektedir. Bu ülkelerde nüfusun ·% 50'si
okur-yazar · olma şansına sahip değilken, kuzey ülkelerinde kişi en
azından orta düzeye kadar eğitilecektir (Bkz. Harita 1). Hiç · kuşkusuz
bu farklılıkların altında ekonomik güçlerin eşitsizliği yatmaktadır. Ancak istisnasız her yerde, bölgede Kuzeyin Güney'den daha· zengin olduğu da herzaman doğru değildir. Fakat şu da bir gerçektir ki, dünya
imalat endüstrisinin 90'dan fazlası kuzeydedir. Yeni teknoloji ve patent haklarının çoğu kuzeyin çok ulusJu şirketlerinindir ve bu şirketler
hammadde ve imalatta dünya ticaretinin büyük bir kısmını yönetmektedir. Kuşkusuz bu ekonomik gücün bir nedeni de kuzeyli ülkelerin uluslararası ticaret, para ve finans kurumlarına egemen oluş
larıdır.

111.A Büyümede

Karşılıklı

Kazançlar :

Daha etkin bir uluslararası sistem yaratmak ve dünyanın bazı
bölgelerindeki dikkat çekici açlık ve yoksulluğu yenmek için özellikle gelişen ülkelerin üretim ve emek kompozisyonlarında yapısal
değişmelerin yapılması gerektiği açıktır. Bu değişimler hiç kuşkusuz
finans, yatırım ve likidite kurumları ve mekanizmaları aracılığıyla
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yapılacaktır. Yine şu hiç gözden kaçırılmamalıdır ki o da; güney, ku. zey olmaksızın yeterince iktisaden büyüyemez ve kuzey, güneyde
ilerleme olmadıkça gelişmesini sürdüremez. Öyle anlaşılıyor ki, bir
grubun kalkınma sorununu çözümlemesi, diğer grubun performansına bağlı bulunmaktadır. Fakat güneyin problemleri oldukça büyük
boyutludur_. · Örneğin, Hindistan'da artan nüfusla başa çıkmak için
2000 yılına kadar her yıl 8 milyon kişiye iş yaratılması gerektiği hesaplanmıştır. Yine Afrika sahrası alt bölgesinin üretim gücü, Güney
Afrika'ya oranfo çok daha düşüktür. Buna karşılık işgücü artışı çok
hızlıdır. Kısaca güneyde yatırım ve istihdam düzeyini arttırmak oldukça zordur. Fakat Üçüncü Dünyada . ekonomik ve sosyal felaketten kaçınmak için ülke yöneticileri ile ulu_slararası kurumların iş
birliğinin büyük caba harcaması gerekmektedir. Bugün sanayi ülke_terinin temel iktisadi mücadeleleri daha çok istihdam sorunlarını çözmek ve ülkenin iktisadi ihtiyaçları yanında uluslararası ihtiyaçlarını
da karşılamak amacıyla üretimin yeniden planlanması üzerinde olmaktadır .- Bilindiği gibi bazı kuzeyli ülkelerde nüfusun artması sona
ermektedir. Buna karşılık üretimdeki artışı, tam istihdamı sağlamak
için gerekli işgücünün massedilmesi lazımdır. O halde, dünya sorunlarının bir .çoğu kuzey ve güneyin karşılıklı çıkarları içinde çözülebilir fikrine inanan bir yaklaşım oluşturulmalıdır. Yine güney fiyat
düşüşlerine ve dalgalanmalarına karşı ihraç mallarını korumak için
yeni bir rejime ihtiyaç duymaktadır. Kuzey _ise, hammadde ve ·minarallerdeki düşük yatırımların geleceğinden endişe etmekte fokat
bu konuda da cok . yavaş hareket etmektedir. Kuzey, güneyle ticaretinde dengeli bir artışla, belirli endüstrilerdeki sorunlarını cö_
ze;.
~ilir ve istihdamını genişletebilir. Buna karşılık güney, kuzeyden daha
çok ithalat yapmaya, borçlanmaya ve borçlarını geri ödeyebilmek
için de iktisadi büyümeye ihtiyacı vardır. Öyle görülüyor ki cansız
dünya ekonomisinin canJılık kazanabilmesi için, kaynakların ' güneye
büyük ölçüde transferi; hem güney hem kuzey için iktisadi büyüme
yönünden önemli katkılar yaratabilecektir.

11.B İkinci Dünya Savaşı Sonrası:
Bu konuda dünya ekonomisinin geçirdiği bir tarihi tecrübe ve
gerçek henüz unutulmamıştır. Ancak bu olay, bugün kuzeye dahil
olan ülkeler arasında geçmiş olmasına rağmen aynen pugün kuzey güney arası mevcut farklı iktisadi gelişme düzeylerine sahiptiler. Bir
tarafta il. D. S.'dan galip çıkmış ve sanayileşmesini tamamlamış
AB~. diğer tOrafta ise savaştan mağlup cıkmış, yıkılmış ve yeni84

den iktisadi kalkınmaya muhtaç Avrupa ülkeleri topluluğu, Savaş
sona erdiği zaman ABD, dünya ekonomisinde hakim bir güç ola~
rak ortaya çıktı ve İngiltere ile b_e raber dünya ekonomisinin. finansmanı ve ticaretinde yeni bir çerçeve oluşturmak için gerekli yeni
. uluslarqrası kurumlara biçim vermede liderliği . üstlendi. ABD'nin
etkisiyle, bu ülkeler iç ekonomilerinde Keynes, dış ekonomik --ilişki
lerde ise Smith ilkelerinin karışımıyla, · güçlü. bir serbest ticaret sistemini kabul ederek, korumacılıktan kaçınmaya karar vermişlerdir.
Bu evrensel karar 1944'te New Hampshire'de Bretton Woods antlaş
masıyla yasal statüsünü de kazanmıştır. Bilindiği gibi uluslararası _ /
reel ve parasal bir birlik kurabilmek icin iki merkezi kurum kurulmuştur. Uluslararası Kalkınma ve Gelişme Bankası (IBRD) ve Avrupa, Japonya ve gelişen ülkelerin kalkınmasına yardım etmek için
ödünç fon sağlayan Dünya Bankası ile daha serbest ticaret akımı
için gerekli likiditeyi temin edip, yöne.ten, ayrıca sabit döviz kurunu
destekleyen Uluslararası Para Fonu (IMF), Bretton Woods'un daha
sonra Uluslararası Ticaret Örgütü kurmayı tasarladığını bu amaçla
19481de Havana'da toplandığını, fakat burada alınan kararların ABD
kongresinde hiç bir zaman onaylanmadığını, ancak bu kararların
daha önce yapılmış bulunan GATT anlaşması ile birleşti(ildiğini görmekteyiz. Bu arada Avrupa'nın yeniden inşası ve kalkınma için ABD
Marshall planını başlatmış ve ABD fonlarının tahsisinde işbirliğini
gerçekleştirmek amacıyla «Avrupa Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma
Örgütü» (OECD) kurulmuştur. Bu konuda o · yıllarda ortaya . çıkan
sorunlar gelişmeler ve ilişkiler, bugünkü kuzey - güney ,kavramı yönünden değerlendirifdiğinde adeta ABD'nin kuzeyi, Avrupa ve diğer
lerinin ise güneyi temsil ettiklerini düşünebiliriz. _
Bu yıllarda Latin AmerikO'nın ve . Hindistan'ın B. Woods'a · katıl
dığını ancak Cin'in ve Sovyetler · Birliği'nin 8. _
Woods konferansında
otürumlara katıldıklarını fakat üye olmadıklarını görüyoruz. Avrupa
tarafından 1947'de OECD kurulurken aynı paralelde bir kuruluşun
Covyetler Birliği'nde hazırlıkları başlatılmıştır. Bulgaristan, Çekoslovakya, Macaristan, Polonya - Romanya_ve SSCB ve Alman Demokra.,
tik Gumhuriyeti'nin 1949 Moskova Konferansı'na katılarak, Karşıfıklı
Yardım Konseyi'nin (COMECON3: birer üyesi oldukları görülmektedir.
Bu Konsey ise aynı bir parasal sistem geliştirerek, üyeler arası ticaret,
beş yıllık planlarla ilişkili olarak uzun dönem anlqşmaları aracılığıyla
yürütmüştür . . Daha sonra Moğolistan, Küba ve Vietnam gelişen _
üye
ülkeler olarak COMECON'a katılmışlardır.
Kuzey'de, Doğu'da ve Uzakdoğu'da uluslararası ekonomik sistem
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anlaşmaları

bu şekilde gelişirken, Güneyi düşü~erek geliştirilen an- .
ve kurumla r ise şunlardır : Güney için ilk forum; Birleşmiş
Milletler olmuştur. Daha sonra Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Birleşmiş Milletler Gelişme Programı
(UNDP), Gıda ve Tarım Örgütü (UNESCO) kurulmuştur. Bunlar daha
çok yaptıkları uluslararası yayınlarla, kuzeyin dikkatin i güneyin yoksulluğuna çekmeyi" başarmada etkin bir araç olmuşlardır. Fakat
bu
dönemd e dünya ekonom isi gözle görülür bir biçimde değişti. Liberaı"
ticaret rejimi ve egemen ABD · doları sayesind e oldukça hızlı ve
büyük bir iktisadi gelişmeye gi.rdi. Hiç kuşkusuz Üçüncü Dünya Ülkelerinin bir kısmı da bu ·büyüme ye olumlu katkılarda bulundu lar. , .
Fakat kuzey ülkelerin in hızla iktisadi sorunlarını çözmele rine karşılık,
- güneyin gelişme problem i çözülemediği gibi, ayrıca artan bir .
faiz sorunu ortaya çıkmıştı. 1950'1erde birçok araştırma, sanayileş
miş ülkeler ile gelişen ülkelerin ticaretle rinin eşitsiz koşullar
da geliştiği ve bu durumun da onların gelişmesini ciddi olarak
engelleyeceğini öne sürmüştür. BunUn üzerine ticaret ve kalkınma
üzerine
Birleşmiş Milletler Konferansı 1964'de toplandı. Arkadan
gelişen ülkelerin ve ekonom ik çıkarlarını korumayı amaçlay an 77'1er grubunun oluşturulduğLJnu görmekt eyiz. Bu kuruluş, Latin Amerika 'daki yarı sanayileşmiş ülkelerd en, Afrika ve Asya'da ki fakir ülkelere
kadar
geniş bir kitleyi kapsamıştır. Ancak bü organiza syon kuzeyin
zengin
ülkeleri ile pazarlık kudretin i arttırmada etkin bir rol oynayamamıştır.
Böyle bir sonuç ise kuzey - güney ilişkilerinin gelişmesini oldukça
etkilemiştir. 1970'1erin başında tartışmanın odak noktası,
dünya eko~nomisinde güneyin de koşullarının iyileştirilmesi olmakta
n çıkmış
görülme kteydi. Bu arada bir grup ülke bu konuda pozitif teklifler getirirken, bir grup kuzey ülke yapıcı olmakta n çok, güneyde pasif
tepkiye yol açacak tekliflere eğilim gösterm ekte idi. Kuzey - Güney
ilişkilerindeki tutumda kesin bir değişikliğe yol açan ilk önemli
olay,
bilindiği gibi güneyde ki petrol üreticisi bazı ülkelerin (OPEC)
1973
sonrdsı petrol fiyatlarında izledikle ri politika değişikli
ği olmuştur.
Kuzey - güney arası eko~omik ilişkilerde reforma gidilmes i gereğini
vurgulam ak amacıyla, gün.eyin gerçekleştirdiği bir hareket olarak tanımlanan OPEC'in tutumu .. dünyada ilk kez büyük yankılar
uyandırmış oldu.
laşmalar

111.C Kuz.e y - Güney Diyaloğunda, S11~irlı İlerlemeler
1964'de Cenova'da, 1968'de Yeni Delhi'de, 1972'de San Diego'da,
1976'da Nairobi'd e, 1979'da da Malina'd a görüşmeler yapılmıştır. Bu
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oturumlarda kayda değer . gelişmeler ise şu şekilde özetlenebilir:
1968 toplantısında gelişmiş ülkelerden bazıları, gelişen ülkelerin bazı sanayi ürünlerinin gümrüksüz ithaline izin veren «Preferanslar Sistemi veya Genel Tercihler Sistemi» altında anlaşmalar yaptılar. Hemen sonra Avrupa Topluluğu, koloniyal bağlantısı bulunan bir grup
gelişmekte olan ülke ile ticaret tercihlerini görüştü ve anlaştı (Yaunde'e ve Lome Anlaşmaları). Uygulamada ise bu anlaşmaların, gelişen ülkelerin kalkınmaları üzerinde etkinlik sağlayamadığı görüldü. 1979'da ise IMF'nin Yirmiler Komitesi'nde uluslararası para.sal ·
reform görüşülürken, bağımsızlar (non - aligned) ise Cezayir Zirve
Konferansı'nda «yeni uluslararası ekonomik düzen» şeklinde tanım
ladıkları yeni bir .yaklaşım · getiriyorlardı. Bu arada OPEC'in petrol
fiyatları şoku ise kuzey - güney diyaloğuna yeniden dünyanın dikkatlerini çekmiş bulunuyordu ve bu girişim 1975 Aralığı'nda Paris'te
Uluslararası Ekonomik İşbirliği (GIEC) konferansına yol açtı. Daha
sonra 1976'da Nairobi'de UNCTAD, «Malların Entegrasyon Programı»
(lntegrated Programme Comf!1odities)nı görüştü. Bu programın amacı mal fiyatlarının istikrar kazanmqsına yardım etmek idi. Yine 1979' da · ele alınan «Deniz Kanunu» ve «Deniz Yatağı Yetkilileri Kanunu»,
(Sea Bed Authority), hem kuzeyi, hem güneyi içine alan oldukço
kompleks, yorucu, çalışmaları ortaya koyuyordu. Tüm bu sorunlar
incelenirken, güneyin borç sorunu hakkında reform önerileri CIEC
toplantılarında ele alındıktan sonra, kuzey, gerekli olumlu yaklaşımı
yapamamış ve sürekli ertelemiştir. Güneyin bu konudaki girişimleri
nin 1979 - UNCTAD'ın elli_nci oturumunda sonuçsuz bırakıldığını görmekteyiz.
Yakın yıllarda

üçüncü dünya ülkeleri, uluslararası ekonomik tardaha fazla ilgisini çekmeye Çalış
mışiardır. Amaçları, Doğu Avrupa ülkeleri ile ticaret ve yardım hacminde artış sağlamak konusunda yönlenmi.şti. Bunun yerine COMECON'un 1979 . Rusya toplantısında «yeni uluslararası ekonomik düzen» kurulması konusunda g_iderek daha aktif bir rol oynayabilme;.
leri için 77'1er grubunun davet edildiğini görmekteyiz. Ayrıca Doğu
Avrupa ülkeleri bu toplantıda gür:ıeyin toplu sorunlarını çözmek için
uluslararası insiyatiften daha fazla pay almak istediklerini belirterek,
bundan böyle bu ülkelerle daha ileri bir işbirliğine gidilmesi kararını
tışmada

bu kez

Doğu Avrupa'nın

almışlardır.

Bu konuda Cin'in tutumuna baktığımızda, dünyanın 1/4 nüfusuna sahip en büyük kalkınmakta olan ülkelerden biri olan bu ülkenin
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şimdi,

B. Woods Kanunu ve GATT üyesi olduğunu görmekteyiz
. Cin'in
strate jisinde , tarım sektö rüne öncel ik verilmiştir. Ancak
bu ülkenin kişi başına yıllık geliri 400$' dan daha az
olduğu halde,
onun diğer ülkele re önemli ölçüd e olmasa da para ve
tenkit yardım
sağladığı görülm ekted ir.
kalkınma

111.D

Değişen

Dünya Ekonomisi ve Yeniden Planlama

Gereği:

1973 . sonrası OPEG'in etkisiy le, dünya ekono misind e
gerek geve gerek se gelişmekte olan ülkele rin büyük bir kısmı
nda ekonomik resesyona girilmiştir. Sonuç lar sanayileşmiş ülkele
rqe oldukç a
ciddid ir. Batılı sanayileşmiş ülkele r 1950 - 60 arası en
az % 4 büyüme
göste rdikle ri halde, 1973 - 79 arasi yılda sadece % 2,5
oranında büyüme sağlayabilmişlerdir. Doğu Avrup a ülkele ri ise
1950'1erde yılda
% 9,5 üzerinde kalkınırken, 1960 - 73 arası yılda %
6,5 ve 1973 - 79
arası ise en çok % 5,5 büyüm e hızına
ulaşabilmişlerdir. Bazı geliş~ mekte olan ülkele r ise büyüme !'lome ntlerin
i ve ithala t · talepl erini
karşılayabilmeyi başardı.klarından hiç kuşkusuz
bu durum, .sanay ileşmiş ülkele rdeki rese~wonun daha da
köj:üleşmesini önlem ede yardımcı olmuştur. 1974 sonrası Latin Ameri
ka'da gelişmiş ve gelişen
ülkelerde, Afrika'nın pek çok ülkesi nde ·durgu n bir
ekono mik konjonktü r yaşandığı görülm ekted ir. _Genel olarak söylen
ecek olursa,
kalkınmakta olan ülkele rin ekono mik büyüm
eleri 196·2 - 70 yılları arası % 6 düzey inde iken, 1970'1i yılların ortalq
rindan itibare n % 5 ve allişmiş

tına düşmüştür.

Tüm bu · kısa açıklamadan da anlaşılmaktadır ki, dünya
ekonomisind e yaşanılan sorun lar şu şekilde özetle nebilir :.
Eııflasyonla birlikte durgu nluk, para sistem indeki düzensizlik, artan
borçla r ve dış
ödeme açıkları, yoğun korumacılık eğilimi, enerji, gıda
maddes.i ve
hammadde ticare tinde uluslararası yükse k gerilim, artan
dünya nüfusu, kuzeyde, fakat güneyde daha çok işsizlik, çevre
kirlenmesi ve
çölleşme tehlike si.
1

Uluslararası ekono mik sistem de ise rekab
etçi ticare t kısıtlama
devalüasyonun sıklığı, büyük borçlu lar tarafından borçla
rın ödenmemesi sonucu büyük kredi bankalarının çökmesi gibi
yanlış uygula mala_r ve hatala r bulunmaktadır. Tüm bu olumsuz
koşulların varlı
ğına rağmen güney; ekono mik bağımsızlık
ile politik bağımsızlık sürecini tamam lamak ve kendine olan güvenini arttır
mak istediği ve
buna- büyük gerek duyduğu açıktır. Fakat bütün bu amaçla
rın dünya
ları,
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soyutlanara k gerçekleşemeyeceği de açıktır. Fakat
bütün bu amaçların dünya ekonomisin den soyutlanara k gerçekleşe
meyeceği de açıktır. Daha önceki bölümlerde de vurgulandığı gibi, her
ne kadar kuzey-güne y veya (gelişmiş-gelişen dünya) şeklinde bir ayı
rım yapılıyorsa da , gerçekte uluslararası reel ve parasal ilişkiler yönünden dünya ekonomisi bir bütünd(ir, birbirine sıkı sıkıya bağlıdır.
Örneğin, yukarıda cteğinilen 1973· sonrası resesyon gelişmiş dünyayı
olduğu kadar MI. Dünyayı da etkilemiştir. Bu nedenle, 111. Dünya geliş
me · çabaları sürdürürken , gelişmiş dünyada da belirli bir düzeyde ekonomik faaliyetin devamlılığı gerekmekte dir. Aynı durum tersine de düşünülmelidir. Gelişmiş dünyanın resesyona girmemesi için, 111. Dünyada kalkınma çabalarının sürmesi gerekmekte dir. Bununla beraber, bugüne kadar gelişmiş ülkelerin verdikleri yardımlar, borçlar daha çok
kendi satacakları · malların finansmanını sağlamak için olmuştur. Bilindiği gibi, eğer azgelişmiş ülkelere, gelişmiş ülkelerden yardım,
borç verilmezse, gelişmiş ülkeler pazarlarını bir. ölçüde kaybedecek lerdir. Fakat, yakın tecrübeler bu konunun sanayileşmiş dünya tara-

ekonomisind~n

yeteri kadar anlaşılamadığını göstermekt~dir .
Bugüne kadar bilindiği gibi, 111. Dünyanın gelişen ülkeleri (LDC),
ödemeler dengesi problemi nedeniyle, daha hızlı kalkınmalarına yol
açabil_e cek ithalatı finanse edememek tedirler. Ancak bu boşluk, bir
ölçüde kuzeyin açtığı kredilerle ve uluslararası finans kurumlarının
sağladığı finansman şekilleriyle kapatılabilmekte idi. Son ekonomik
gelişmeler ve özellikle OPEC'in petrol fiyatlarını arttırışından sonra
gelişmiş ülkelerin de ödemeler dengesi sorunları içine girdikleri görülmektedir . Hiç kuşkusuz bu durum onların güneyin gelişen ülkelere
olan borç verme olanaklarını etkilemiştir. Aynı zamanda gelişmiş
ülkeler bugüne kadar Dünya Bankası'nın çıkardığı tahvilleri satın
alarak bankanın gelişen ülkelere yaptığı yardımları dolaylı şekil_de
finanse ederken artık böyle bir kanalın da daralma yönünde ·geliş- tiğini görmekteyiz .
fından

iV. FAKİRLİK KOŞULLARINDA FARKLILIK VE KALKINMA NIN
BOVUTLARI

Afrika ve Asya'da pek çok gelişmekte olan qıkedeki derin ekonomik problemleri n bir nedeni de, hiç kuşkusuz gelir dağılımınd9ki
bozukluktur . Ayrıca bu ülkeler, iktisadi kaynaklarını kullanacak bir
donanıma da sahip değildir. Geride bıraktığımız 20 yıl içindeki büyüme hızları ortalama % 3'ten az olup, bu ise fakirliği kaldırmaya, hiç
değilse azaltmaya yeterli olamamıştır. Bugün bu ülkelerin toplam ik89

kaynakları eşit, bir şekilde dağıtılsa
bile, fakirl ik koşullarının
değişebileceği kuşkuludur. Çünk ü bazı
ülkele rdeki toplam gelir kay-

tisadi

nakları kendi nüfus unu besle yeme yecek kadar
yeter sizdir . Örneğin,
bu ülkele rde GSMH, kişi başına 250 :$'dan daha
azdır. Bu grup, 1976' da 1215 milyo nluk bir nüfus u kapsamaktadır.
Kaldı ki bu grubu n
yarısından fazlası kesin likle fakirl ik
koşullarındadır . . Asya'nın dört
büyük ülkesi, Bangladeş, Hindi stan, Endonezya
ve Pakistan ülkele ri
fakir nüfus unun 3/ 4'ünü kapsamaktadır (Bkz. Harita
1).
Bu ülkele rin her biri farklı iktisa di yapıya ve kayna
klara sahip tirler. Örneğin, Hir:ıdistan, Endonezya ve -Pakis tan
hem büyük tarım
üretic isi, hem de imalatcısıdırlar. Özell ikle teksti
l, ayakkabı, elektr onik dallarında. Yine bu ülkele r, alt yapılarını olduk
ça geliştirmişlerdir.
Eğitilmiş, ticari ve finan s servis leri,
bilims el araştırmacılar, mühendisler ve yönet icilere sahip tirler. Anca k çalışa
nların 2/3'ü yine de
tarım sektö ründe dir. Bu sektö r ise
ülkele rin tek büyük üretim ve
ihrac at sektö rü olma özelliğini korumaktadır ve
bu ülkele r sanay ileşmiş ülkele rden daha çok ihrac at geliri
sağlayabiİseler, belki de
fakirl ik koşullarını iyileştirmede daha çok etkin
olacaklardır (5).
Fakir lik koşullarının birind en diğerine değiştiği
bu ülkele r, genelde iki grup altında topla nabili r; a} «En az geliş
miş» düşük gelirli
ülkele r, b} Orta gelirli ve daha yükse k gelirl i
ülkele r. Kuşkusuz bu
ülkele rin her biri veya dahil olduğu grup, ülke
ihtiyaçları, sektö rlerin ihtiyaçları ve ihtiya ç duyul an borçl anma progr
amları yönün den
farklılıklar göste rmek tedir. Bu konuları
sırayla incele meye çalışalım.

IV.A. Ülke İhtiyaçları Yönünden :

1. grup ülkelerde; yukarıda da kısaca değinildiği gibi,
bu ·ülkel er
dünya ekono misin e katılmada çok sınırlı bir
paya sahip tirler. Çoğunlukla temel birka ç mal ihracatına
bağımlıdırlar ve ihrac at ise
sıksık kuraklık tehlik esi ile karşılaşma
ktadır. Gelec ek on yıllık dönem sonun da gıda madd elerin de büyük bir kıtlıkl
a karşılaşmamaları
için, büyük sulam a ve tarım proje lerini g~rcekleşt
irmek zorun.dadır
lar. Özellil~le Asya ve Afrika'nın yoksu lluk zincir
inin kırılması, baraj ,
sulama, ulaştırma, made ncilik , topra k erozy onunu
önleme, yeşil sahalar, orma n alanlarının arttırılması ·gibi amaçların
gerçekleşme dereces ine bağlı bulunmaktadır. Bu amaç lara ulaşm
ada, bugün kü yar5) Report of the lndepe ndent Comm ission, «North
- South : A progra mme tor
Surviva l». · Pan Boo·ks, Landon and Sydney, 1981,
p. 48.
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düzeyi aynen devam ettiği sürece bir ·gelişme olacağı beklenmemelidir, UNCTAD raporuna göre, enaz gelişmiş tüm ülkelerin yabancı
sermaye için toplam ihtiyaçları 1980'1erde yıllık 11 milyon, 1960'1arda
21 milyon dolar olacağı tahmin edilmekted ir. Overseas Developme nt
Council'in bir raporunda ise veriler; 40 - 54 milyon dolarlık bir yardım
düzeyinin gerektiğini göstermekt edir.
il. grup ülkelerde; bu ülkeler halen içinde bulundukları gelişme
aşamasına uygun biçimde ve koşullarda, kalkınma finansmanına katkıda bulunacak borçlanmal ara ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle daha
çok uzun vadeli ve düşük faizli borçlanmal ar daha ideal olmaktadır.
Uzun dönemli finansman programları için özel finans kurumlarından
alınan borç Dünya Bankası verilerine göre; 1975 - 77'de 40 milyon
dolardan daha az olduğu ha!de 1985'de 155 milyon doları aşmıştır.
Yine bu veri 1990'1arda 270 milyon dolara ulaşacaktır. Burada_ sorunlardan biri de, uluslararası kredi yapısındaki risk ve baskı olup
bunun resmi borçlanma yapısı ile azaltı·lması istenmekted ir. Böylece bu gruptaki ülkeler için kalkınmanın finansmanındaki sıkıntılar
da azalabilece ktir.
dım

IV.B. Sektör ihtiyaçları Yönünden:
Kalkınmakta olan bu ülkelerde farklı sektörlerin, farklı finans
ihtiyacı duydukları görülmekte dir. Özellikle tarım, sanayi, enerji, ma-

dencilik sektörleri, kalkınmada en fazla destek isteyen sektör durumundadır. Düşük gelirli ülkeler, genellikle gıda madde~eri ithalatçısı olduklarından, acil yardıma ihtiyaç göstermekt edirler. lnternational Food Policy Research lnstitute'ün bu yardım geciktikçe, 1975'de (tahıl tüketimi - üretimi) arası farkın 37 milyon tondan, 1990'da
120 -·145 milyon tona ulaşacağı açıklanmaktadır. Bu yardımın özellikle tarımsal gübre ve ilaç ithalatı finansmanına yönelmesiy le daha
olumlu sonuçlar alınabileceği belirtilmi9ti r.
Sanayi sektöründe gerekli büyümenin sağlanması için, her iki
grup ülke için de, UNIDO tahminine göre 1980 - 90 arası 40 - 60 milyon, 1990 - 2000 arasında 120 - 140 milyon dolarlık yıllık yatırıma ih.,
tiyaç bulunmaktadır. Bu toplamın yaklaşık % 60'ı sermaye malları
ithalatı, teknoloji ve mühendislik hizmetlerin i finanse etmektedir.
Eğer dış finansman, projelerin döviz unsurunu yeterli şekilde karşı 
layabilirse. bu ülkelerdeki sanayi gelecek 10 yılda, dışarıdan ancak
yıllık 25 - 35 milyon dolara ihtiyaç gösterecek tir. UNIDO'ya göre
bugün bu ihtiyacın ancak 10 milyon doları sağlanabilmektedir. Bu
nedenle ülkelerin çoğu, özellikle Latin Amerika ve Güney Doğu As91

ya'daki on, onbeş kadar ülke çokulusl u şirketlerle büyük ortak sanayi yatırımlarına gitmek zorunda kalmıştır. Yine sanayileşmiş ülkelerden sağlanan ihracat kredileri ve uluslararası kredi piyasasından
yapılan borçlanm alarla sanayiin yatırımlarına gidilmiştir.
Fakat bu
tip krediler hem çok pahalı olup, geri ödeme süreleri de çok kısa
olduğundan, ekonom ik maliyeti ülkeye yüksek olmuştur.
Bu nedenle
sanayi sektörün ün söz konusu ·ülkelerde dış finansman yönünden
yeterli desteği gördüğü söylenemez.
IV.C.

Borçlanmanın

Tüm bu

Tipi Yönünden:

yukarıda

gösterilm eye çalışılan kalkınmada finansal ihfinansman veya borçlanmanın da tipi
önem kazanmaktadır. Genellikle bu proje veya program borçlanması
şeklinde olmaktadır ki, yoksul ülkeler için ticari bankala
r veya özel
finans kurumlarından borçlanm a kolay olmadığı için, önemli olan
daha çok uzun dönemli program borçlanmalarıdır. Bu ise, IMF'nin
«ödemeler dengesini ayarlama ve döviz açığını gidermede yardım>~
amacıyla sağladığı, yine Dünya Bankası'nın uzun dönemli
proje finansmanıyla sağlanan borç vermelerde gerçekleşebilir. Ancak bu
tür finansman ülkedeki ödemeler dengesini iyileştirmeye yetmeyecek kadar az veya ülke bu konuda çok geç kalmış ise, artık bu tür
borçlanmanın da pek yararı olmayacağı açıktır. Fakat bu
durumda
ülkelerin ticari bankala ra yönelmesi ise onların ilerideki borçlanm a
kapasitelerini de tehlikeye atarak, kalkınma çabalarında yerinde saymalarına ve belki de geriye kaymalarına neden olmaktadır.
Bu ise
belki de fakirliğin kısır döngüsü nün en önemli çıkmazlarından birini
oluşturmaktadır. Ancak kalkınmakta olan ülkelerin içinde
bulundu kları ekonom ik duruma göre borçlanmanın tipi ve vadesi de
kuşkusuz
değişecektir. Gelişmemiş fakir ülkelerin imtiyazlı bir dış · yardım
ve
borçlanmaya, orta gelirli ve gelişmeye başlamış ülkelerin ise uzun
vadeli borçlanm alara daha çok ihtiyacı olduğu aoıktır. Hiç kuşkusuz
borç olarak arzedilen fonlarda, miktar, vade ve risk kompozisyonunun bunu kabul eden ülke ekonomisine olumlu katkı getirece k şe
kilde belirlenmesi ve fonları arzeden kurumların bu konuda politik
tutumlar dan uzak olmalarının fevkalade önemi bulunmaktadır.
tiyaçların karşılanmasında, dış

V. GÜNEYİN KALKINMADA FİNANSMAN KAYNAKLAR! VE FON
AKIMLARI
V.A. Finans
Bugün
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Kaynakları

kalkınmakta

ve

Vardım Kanalları:

olan ülkeler için finans

kaynakları

genellikle

şunlardır : Hükümetten hükümete yardım prögramı ve ihracat için

krediler, uluslararası finansal kurumlar olarak Dünya
Bankası grubu ve Bölgesel Kalkınma Bankaları, -IMF, Birleşmiş Milletler Temsilcilikl erine bağlı fon kurumları, uluslararası özel yatırım
fonları ve ticari bankalardır .
Resmi fon transferi için iki büyük kanal vardır: Bfri, ilgili ülkeler
arasında direkt fon akımları, diğeri çok ) yanlı kurumlar aracılığıyla
sağlanan fon akımlarıdır. Birleşmiş Milletler Temsilcilikl eri ise yardım
vererı hükümetler den fon kabul ederler. Dünya Bankası ·özellikle,
Uluslararası Kalkınma Birliği (lnternation al Development Ass.ociation )
aracılığıyla borçlanmal ar için hükümetler in direkt olarak verdiği fonları organize ederler. Bu fonlar üye ülkelerin imzasıyla sağlanmış
teminatlar altında dünya sermaye piyasasında borçlanılır. Bölgesel
Kalkınma Bankaları da benzer yapıya sahiptir.

verilen

dış

olan . ülkelerin toplam fon akımlarının bileşimi büyük bir değişim göstermekt edir. 1960'1arda bu fonların % 60'ı resmi
finans kaynaklarına dayanmakt a iken 1977'de üçte ikisinden çoğu ticari olmuştur. Bilindiği gibi bu tür finans. kaynakları özel bankalardan yapılan borçlanmalardır. Yine yakın yıllarda izlenen bir gelişme
ise uluslararası özel piyasa borçlanmasında büyük bir artış olduğu
gibi bunun daha çok orta gelirli ülkelere yönlenmiş olmasıdır. Ayrıca
ülkelerin son yıllarda daha az borçlanmay a başvurdukları, · fakat alı
nan yeni borçların ve daha önce alınmış borçların geri ödeme ve borç
yükünü karşılamak amacıyla yapıldığ. ı gözlenmektedir. Gerçekten
(1979 - 81) üç yıllık dönemde OPEC'i de kapsayan kalkınmakta olan
tüm ülkelerin borç yü_!<ü için gerekli toplam ödemelerin, bu ülkelerin
artan ticaret açıklarının da üzerinde, 120 milyon dolar olduğu tahmin .
edilmektedir. Bunların dışında bir sorun vardır ki o da sorunun odak
noktasını oluşturmaktadır; Bugün borçlanma koşullarının oldukça
ağır olmasıdır. Bu durum ülkelerin yaptıkları borçlanma ile amaçladı. klan milli gelir ve ihracat artışı sağlamak yerine yapısal deği
şikliği daha da bozduğu görülmekte dir. Gerçekten de 1974 -78 arası
kalkınmakta olan pek çok borçlu ülke cari ödemelerin i yapamaz hale
gelmişlerdir. Bu durumda hiç kuşkusuz tekrar özel uluslararası finans
piyasalarına başvurmak zorunda kalmışlardır . Aslında bu kredileri
daha da fazla arzetmek gücüne sahip olan bu özel bankaların ancak
bu kez eskisinden daha. da güç koşulla.r öne sürdükleri ·ve böylece
b?rçlanma yapısını daha da dengesizleştirdikleri görülmekte dir.
Kalkınmakta

Bilindiği gibi . gunümüzde dünyada ·yaratılan fonların büyük bir
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kısmına sahip buluna n bu uluslararası finans kurumiarı
kuzey ülke-

lerinin

egemenliğinde

olup, güney in kalkınmakta olan ülkeler i, b_
u
karar alma, kontro l ve yönetim sorumluluklarından uygun bir pay alamamaktadırlar. Bu nedenle pek çok gelişen
ülke,
fon sağlayan, borç veren bu kurumların belirle dikleri politik
aların
bazılarının gerekl i olup olmadığı konusu nda
kuşkuludurlar ve bu ko. nuda yeterli yetkile ri de bulunmadığından konu tartışmaya
açılama
maktadır. Kaldı ki yardım konusu nda yararl
anmış olan ve oldukç a
ilginç ve üzücü bir olayla karşılaşan · güney ülkeler i için
durum , bu
konuda pek umut verici gözükm emekt edir.
Bu olay Birleşmiş Milletl er'in güneyi n kalkınan ülkeler i icin
yaklaşık 10 yıl önce belirlemiş olduğu resmi kalkın
ma yardımı hedefi ile
ilgilidir . Bu hedef, gelişmiş ülkeler in GSMH 'nin_ % 0,7'sini
kapsam akta idi. Bu . oranı, Belçika , Hollan da, İsveç, Almanya'nın aştığı
fakat
ABD'n in bu oranın altında kaldığı, genel gerçekleşmenin ise
1978'de
% 0,35 . olduğu üzüler ek görülm ektedi r. Bu konuda hedefe ulaşam
a
yan ülkeler in ödeme ler denge si güçlüğü ve bütçe kısıtlamaların
ı neden olara~ ileri sürmüş olmaları inandırıcılıktan oldukç a
uzaktır.
kurumların,

V.B. Fon Akımları Yönünden Ülke Grupları:
Geride b _ıraktığımız onbeş yıllık bir dönem içersinde, dünya
ekonomisi nde oluşan fon akımları yönünd en ülkeler in şu şekilde
gruplaştığı görülm ektedi r;
a) Gelişmekte olan ülkeler (petrol üretme yen),
b) Gelişmekte olan ülkeler (petrol üretici si ve ihracatçısı OPEC)
,.
c) OECD ülkeler i.
a) Gelişmekte olan ülkele r {petrol üretme yen); Bu grup
ülkeler
gibi yıllardır kronik ödeme ler bilanço su açığı verme ktedirl er.
Ayrıca bazı iktisad i kaynak larda da sık sık
darboğazlarla karşılaş
maktadırlar. örneğin, özellik le, finansm an, teknik, yönetim
alanla rında. Yine bu ülkeler döviz kıtlığı ve ithalatın
finansmanı yönünd en
büyük sorunl ar içinded irler ve onların uluslararası finansm
an piyasalarındaki borçla nma kabiliy etlerin in sınırlılı
ğı borç yükünü arttı
rarak, bu sorunu daha da büyütm ektedi r.
b) Gelişmekte olan ülkeler {Petrol üretici si ve ihracat
çısı
«OPEC»); Bu grup ülkeler geniş ham petrol rezervleri ile
donanmış
. bulunduklarından, özellik le 1970'1i yıllardan itibare n büyük
petrol ihracatçısıdırlar. Hiç kuşkusuz bu ülkeler , büyük
ödeme ler fazlası elde
bilindiği
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ederek, buniann sanayiieşmeierl ve sosyal alt yapı yatırımiarını geliştirmek için gerekli makine ve teçhizat ithalatına yönlendirmişler
dir. Bununla beraber onlar halen, sadece kapital malları için değil
dayanıklı tüketim malları ve hammaddeler ithalatında da sanayileş
miş ülkelere (örneğin OECD ülkelerine) bağımlıdırlar. OECD ülkeleri,
· bu ülkelerin sanayi ürünleri konusunda ticaret yapma zorunluluğu
gerçeğini- bildikleri için, bu ürünlerde giderek artan bir şekilde fiyat
yükseltimine gitmişlerdir. Ticaret hacminin önemli bir şekilde değişme ·göstermemesine
rağmen,
fiyatlar önemli hacimde değişme . gösterdiğinden, zengin OPEC ülkelerinin, ödemeler dengesi
fazlası açık verme yönüne doğru gelişme göstermeye başlamışlardır . .
Hiç kuşkusuz, bir diğer faktör ise, OECD ülkelerinin, OPEC ülkelerindeki ham petrol satışındaki bolluğun ne kadar süreceğinin hesabı
yapıfarak bund.an maksimum şekilde yararlanma yoluna gidişleri olmuştur. Ayrıca bu davranışı sonucu, hiç kuşkusuz petro-dolar birikiminin hızı veya ödemeler dengesi fazlaları giderek küçülecektir.
c) OECD ülke_l~ri; Bu grup ülkeler sanayileşmiş ve oldukça kal:kınmış zengin ülkelerdir. Petrol krizi nedeniyle gelişmiş dünya etkilenmiştir. Gelişmiş Dünyanın büyük bir kısmının OPEC petrolüne
olan talebi . nedeniyle 1970'1erden itibaren ödemeler . dengesi açığı
içindedirler. Ancak OECD tarafından yapılan sanayi ürünlerinaeki
fiyat enflasyonu nedeniyle aynı ithalat hacmi için yapılan ödemelerin yükselmesi, bazı gelişmiş petrolsüz ülkelerin petrol tüketiminde
büyük çapta ekonomiye gitmesi, yine yeni yeni petrol alanlarının
ortaya çıkarılması (İngiltere ve Norveç tarafından Kuzey Denizinden
petrol çıkarılması, bu ülkelerin tüketimlerini karşılamak yanında .sön
birkaç yılda ihracatı da başlatılmıştır.), gibi nedenlerle petrol petrol
. talebi giderek azalmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin hayat standartlarını yükseltmelerine yardım etmek için OECD ülkelerinin cari .
fazlalarının şimdi bu ülkelere yeniden yönlendirilmesine ihtiyaç vardır. Gelişmiş Dünya ile gelişen dünya arasındaki bu yeniden dönüşüm
. (re-cycling) belki de bir gün parasal ve reel ilişkiler alanındaki iş
birliği

aracılığıyla

gerçekleşebilecektir.

Bilindiği gibi 1970'1erin ilk yıllarında OPEC ülkeieri fazla verirken, OECD ülkeleri de acık vermekteydiler. Bununla beraber OPEC
ülkeleri OECD ülkelerinden yaptıkları astronomik değerlerdeki ithalat üzerine rezervleri hızla erimeye başlamıştır. Son 10 yılın sonuna
doğru, örneğin 1978'den itibaren OECD ülkeleri bu fazlaları yönetmeye başladılar. Bu karşılaştırma yapılan dönem boyunca hiç kuş-
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kusuz en çok ıstırap çeken ülkeler, petrolü oimayan gelişen ülkeier
grubu idi ve bu ülkeler cok büyük açıklar veriyorlardı. Ayrıca bu ülkeler borçlanma olanaklarının sınırlı olması yanında bu büyük ödemeler dengesi açıklarına karşı ülke ekonomilerini adapte etmemeleri
sonucu büyük ekonomik bunalımlarla karşılaştılar, sonuç ise daha
fazla açık vermek şe~linde oluştu. Petrolü olmayan gelfşen ülkeler
içinde orta gelirli ülkelerin bazıları kalkınmaları için gerekli ithalatı
sürdürebilmek için ticari finans kaynaklanndan borçlanmaya yöneldiler ve bunu da başarabildiler. Bu arada petrolsüz gelişen dünyaya
ikili ve · çok yönlü resmi yardımlarda bir artış görülmüştür. Fakat
OECD ülkelerinden bekJenen bu yardım, hiç bir zaman yeterli bir
düzeye yükselememiştir.
IMF'nin de gelişen dünyaya çeşitli şekillerde borç verdiği, fon
bilinmektedir. Şu anda ancak IMF düşük düzeyde bir fon bazına sahip bulunmaktadır. Bunun yanında IMF borçları kotayla orantıJı olarak verilmektedir. Gelişmekte olan ülkelerin hem kotaları az,
· hem de geliştirmeye muktedir değildirler. Bundan dolayı, IMF de bu
ülkelere bu yoldan borç verme hacmini arttıramamaktadır. Bunun yanında IMF'nin borç verme koşulları çoktur. B.unlar daha çok politika
kontrol lan şeklinde olup, verilen .miktar oldukça küçüktür. IMF tarafından anlaşmaya koyulan koşullara, her üç ayda borçlu ülkece
uyum olup olmadığının bir kontrolü . yapılmaktadır. Genellikle gelişen ülkeler hiper bir kredi arzı ile karşılaşmadıklarından, fonların
çoğu askıda ve çok sayıda proje de gerçekleşmeme durumunda
sağladığı

kalmaktadır.
Dt;ırumdan anlaşılacağı gibi bu konuda IMF'nin yardımcı rolü giderek azalmaktadır. 1980'1erde aşağıda verilen nedenlerle gelişen
ülkelere kapital akımları sınırlanmış bulunmaktadır;

1)

Gelişmiş

ülkelerin

yaptıkları yardımlar

son _derece

azalmıştır.

2) Borçlanma politikasını biçimleyen supervisor kontrol nedeniyle özel finans kaynakları da azalmıştır.
3) Borç hizmetleri.nde kullanılan fon araçları çeşidinde bir geyoktur.
4) OPEC ülkeleri fazlalarının yarattığı fonlar, petrodolarlar küçülmektedir.
lişme

Özel finans ve yardım fonları akımlarının her ikisinde de 1980'ler için gelecek umut verici deQildir. Bununla beraber gelişen dünyanın Euro-dolar piyasasınq başvurma yolları her zaman açıktır. Fakat
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bu piyasa da kendine özgü . sınırlamalarla yüklüdür. OPEC ülkelerinin
Londra Finans Piyasasında çeşitli uluslararası bankalara petrodoıarlarını yönlendirmeleri sonucu, Euro-dolar piyasası fevkalade desteklenmiştir. Ancak OPEC ülkelerinin bu ·kurumlar nezdinde açtık
ları hssap!ar, çoğunlukla kısa vadeli olup, düzensiz bir yapıdaydı.
Bankalar faiz hadlerini düzenli tutamamaktadırlar. Euro-dolar piya sadan, Londra Bankaları (lnter-Bank) fon örzı faiz oranı (Libor)'nın
üzerinde bir orandan borçlanma yapılmaktadır ve de bu oran sabit
değildir. Euro-dolar faiz haddi, Libordaki değişmelere göre ve daha
fazla bir oranda değişme gösterir. Bu nedenle Euro-dolar finansmanı
güvenilir bir kaynak değildir. Ayrıca, bu piyasada uzun dönemli fon
arzı da yapılmamaktadır. Halbuki genşen güney dünyasının ise bu
tip bir borçlanmaya ihtiyacı vardır. Hem bu piyasada istenildiği zaman, istenilen miktarda, hem de istenilen koşullarda borç bulmak
kolay olmadığına göre, piyasanın bu konudaki yararlılığı tartışmaya
açıktır .. Fakat piyasanın bir tek olumlu yönü vardır ki ·o da, borç
verme işlemlerinde piyasadaki fon 'kurumları politik davranmamakta
ve hem bir ferde hem de ülkeye herhangi bir ayırım yapmaksızın borç
verebilmektedirler.
VI. KUZEY - GÜNEY (ÜÇÜNCÜ DÜNYA) FON AKIMLARI
Vl.A. Borcun

Boyutları:

Bilindiği gibi Üçüncü Dünyanın gelişen ülkeleri daha hızlı büyü-

meleri için gerekli olan ithalatlarını finanse edememektedirler. Çünkü büyuk ödemeler dengesi problemleri içindedirler. Bu dış denge
açıkları ise kuzey ülkelerinden ya da uluslarardsı finansal kurumlardan elde edilen belirli miktar kredilerle kapatılmaktadır. Ancak
petrol fiyatlarının arttığı yeni ekonomik gelişmelerden sonra, sanayileşmiş ülkeler ciddi ödemeler dengesi güçlükleri ile karşılaştılar.
Bu ise onların ödünç verme güçlerini azaltmıştır. Kalkınan ülkelerin,
gelişmeye başlamış olanları ise ödemeler dengesi üzerinde aynı baskılarla karşılaşmalarına rağmen, borçlanmayı sürdürerek, yatırım
larını tamamlamaya çalıştılar. Dünya ekonomisindeki genel iktisadi
durgunluğa . rağmen, genişleyici politikalar izleyerek kalkınan ülkeler uluslararası ekonominin daha da kötü.leŞmesini engelleyerek, iyileşmesine katkıda bulunmuştur (6 ). Yine Üçüncü Dünyanın toplam
6) Hellomer, G.K., «Relief and Reforms in Third World Debt», World Develop·
ment, Vol. 7, Pengamon Press Ltd . U, K ,~ 1970, p. 113.
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borcu, Federal Reserve Survey'in tahminine göre, pek fazla değildir .
Bu tahmine göre ABD'nin en büyük 26 bankasından 21 'inin servetinin % 5.5 ve 6'sının servetinin ise % 6'sı kadar olup hiçbir ülkeye
bu miktarın % 1.5'undan fazlası bağlanmamıştır (7). Bunun yanında
OECD ülkelerinin yavaş bir büyüme hızı içinde olmaları sonucu, ticari
ilişkilerde artan korumacılık, gelişen dünyanın ihraç ettiği imalat sanayii ürünlerine karşı talebi kısıtlamıştır. Kuşkusuz bu durum, Üçüncü Dünyanın sorunlarının daha da artmasına neden olmaktadır. Böyle bir senaryo sadece gelişen dünya için değil, tüm finansal sistem
için de tehlikeler saklamaktadır. Bilindiği gibi, 1820'1erin ortasında,
1870'1erin başında ve 1914 ve 1930'1arda dünya finans sistemi ve
ülke ekonomileri krize girmişlerdir . Ancak bugün için dünyadaki genel düşük büyüme hızının geçici olduğu ümit edilmektedir. Fakat
bugünün koşullarında dünya finans sisteminin bu baskılara karşı nasıl yönetileceğini tartışmak, yorumlamaktan kaçınmamak gerektiği
/
unutulmamalıdır (8 ) .
Bugün petrolü olmayan kalkınan ülkeler, dünya ticaret faaliyetinin önemsiz bir kısmını almaktadır. Fakat 1981 yılı için hesaplanan
dünya cari işlen:tler hesabında tahmin edilen 157 milyon · doların
ancak 90 milyon doları söz konusu ülkelere ait olmaktadır. Bu ise
bu dünya üzerindeki yükün ne kadar büyük olduğunu göstermeye
yetmektedir. Yine dünya finans sisteminde tedavül eden büyük fon .
hacmi çoğunlukla sanayileşmiş ülkelere akmaktadır, petrol üreten
ülkeler yerine. Çünkü bilinçli bir şekilde yükseltilen borç finans maliyeti ve enflasyon düzeyi sonucu ithal maliyetleri fevkalade artmış
tır . Kuşkusuz bu durum ise birçok gelişen ülkenin ithalatını azaltma. sına yol açmıştır. Bu ise düşük büyüme hızı demektir. 19'81 için bu
hız, en az gelişmiş ülkeler için % 2'yi aşamamaktadır. Bu düzey
nüfus artış hızından düşüktür. Böylece fert başına milli gelir giderek
artacağına, düşmektedir. O halde sürekli ithalatı kısmak, bu ülkeler
için giderek daha az büyümek ve fakirleşmek demektir. Buna karşılık sanayileşmiş ülkelerin ödemeler dengesi problemlerini gidermek
için korumacılığa gitmesi 111. Dünyanın ihracatını çok fazla engellediği için bu ülkelerin problemlerinin çözümlenmesi ise pek umut
verici gözükmemektedir (9 ).
7)
8)
9)
Annual
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The Economist. 22.1.1977.
Hellomer, pp . 115 - 116.
Burgan E!ank, S.A.K., «World
Report. eh . 1, 1981, pp. 13.

Economic cnd

Monetary

Developments»

· Vl.B. «Yönetilebilir Problem» Yaklaşımıyla Borçlar :
1960 - 80

Arası

Borç Trendleri:

Gelişmekte olan ülkelerin 1970'in ilk 10 yılı boyunca . gerek özel
ve gerekse resmi borçlarında beklenmedik artışlar görülmüştür. Ancak bu ülkelerin bu d.önem içinde milli gelir ve ihracat gelirleri de
artış göstermiştir. Bu konuda şu örnekler verilebilir; a) 1973 - 80 arası,
petrolsüz gelişen ülkelerin, borç mevcudu 97000 milyon dolardan,
375000 milyon dolara yükselmiştir. 1973'de borç ödeme miktarı ise
15000 milyon dolardan, 1980'de 67000 milyon dolara çıkmıştır.

b) 1970 - 80 arası yıllık borç artış hızı nominal olarak % 22, reel
olarak % 9 olmuştur. Bu oran (1960 - 70) dönemindeki reel artış hızı
% 12'nin oldukça altındadır. c) Borç yükü hacmindeki artış ise, ana borç miktarından çok
fazla olmuştur ve bu oran % 24'tür. Fakat (1960 - 70) dönemine oranla çok fazla değildir.
d) (1970 - 80) dönemi boyunca, gelişen dünyanın GSMH'sı, ortalama yılda % 5'e, ihracat geliri ise daha fazla olarak % 6.1 artış
göstermiştir.

e)

Borçların

yükselmişken,

ihracata oranı 1973'de % 89'dan.. 1978'de % 111 'e
1981 'de % 93'e düşmüş bulunmaktadır.

Borç yükünün ihracat oranı ise 1973'de % 14 iken ve (1978- 80)
döneminde ,% 17'ye yükselmiştir.
Ancak faiz ödemeleri, amortisman ödemelerinden çok daha
bir şekilde gelişmişti :

hızlı

f) GSMH'nın borçlanma oranı, 1973'de .% 16 iken, 1980'de %
22'ye yükselmiştir. Diğer y_a ndan borç birikim hızı 1970 yılında % 22 25'den, 1980 yılında % 16 - 17'ye doğru bir azalma göstermiştir. IMF'nin tahminine göre, faiz ödemelerinde de dzalma beklenmektedir.

Tüm bu trendlerin verdiği açıklamalar yanında, özellikle iki gedikkati çekmektedir. Birincisi (1970 - 80) döneminde gelişmekte
olan ·dünyanın dış finansman kaynaklarında özel piyasa fon kurumlarının payında hızla artmıştıL Özel sektörden borçlanma, 1973.'de
% 50'nin altında iken 1980'de % 60'ı aşmış bulunmaktadır. İkincisi
ise, borç konsantrasyonu ile ilgilidir. Bu ise ticari bankalardan yapılan borçlanmanın giderek artışıdır. Fakat şu anda 143 gelişen ülkenin toplam uzun dönem borçlarının % 50'sinden fazlası sadece
lişme
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gelişmiş 10 ülkenin rezervi kadar olması, sorunun sadece gelişenler
yönünden ne kadar önem taşıdığını göstermeye yeterlidir. Bu ülkelerin . ise sadece iste_dikleri, borçlarının yeniden ~akvimlendirilmesi,
programlanmasıdır (1-0) .

(1974 - 1977) uluslararası finans sistemindeki krizin, tekrar canlanabilmesi tehlikesine karşı uluslararası bankacılık sisteminin es nek l iğini geliştirici önlemler almak yerine, bazı yetkili çevreler «kriz
tehlikesi» olmadığı iddiasında bulunmaktadırıa-r. Fakat, her ne kadar
sistem krize girmeyecek iddiasında bulunulm_asına karşılık, sistemde
yer yer çökme işaretleri de görülmüştür. Örneğin, ABD'de Franklin
Bank'ın iflası, Almanya'da Herstafl'ın çöküşü, İngiltere'de «Fringe
Bank»ın problemleri ve daha pek çok benzerleri.
1970 sonrası dünya finans sisteminde görülen büyük dengesizliklerin yarattığı piyasa istikrarsızlıkları ve psikolojik atmosferdeki
gerilimler yanında petrol ihracatçılarının beklenmedik fazlaları ve
üçüncü dünyanın hızla artan aç1kları sonucu ortaya çıkan büyük
çapta borçlanma ihtiyaçları daha çok özel sektör finans kaynakların
dan karşılanmaya çalışıldı. Fakat böyle bir gelişim ise uluslararası
bankacılık faaliyetlerini önemli ölçüde beslemiştir. Fakat bu gelişme
gelişen ülkelere pek yarar sağlamadığı, onların iç ekonomide uzun
dönemİi ayarlama politikalarında başarısızlığa uğramalarından da
anlaşılmaktadır. Çünkü bu ülkelerin esasen ikHsaden yaşamı ancak,
yüksek enerji harcaması yapmalarına ve iç ekonomide kemerleri sık
ma · politikası uygulamalarına büyük ölçüde bağlı bulundukları görülmektedir. 1970 sonrası bu olumsuz koşullara bir de borç yükünün
giderek artışı ve ödeme güçlükleri eklenince, durum sadece borçlular yönünden değil, alacaklılar yönünden de tehlikeler yaratmaya
başlomıştır. Bu konuda borç verenlerin, muhtemel risklere karşı bir·ıeştiklerini ve bazı klüpler oluşturduklarını görmekteyiz. Örneğin,
Paris Klübü, «resm i' kanaldan borç verenler» için Londra Klübü ise,
«uluslararası özel bankaların verdikleri borçlar» için kurulmuştur.
Paris Klübü'nün hemen alacakları için 8 yıla yayılan yeni bir takvimlemeye gittiği görülmektedir. Diğerleri de benzer çalışmalara girişmişlerdir.

Vl.C. 1'980'1erdeki

Gelişmeler

:

1980'1i yılların trendleri, çok sayıda ülkenin genel ekonomisinin
10) Mc Namara, R. T.; Kaynakçaya hkz. pp . 6 - 12.
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borç yükü ile etkilendiğini göstermektedir. Belli petrol ihracatçısı gelişen ülkeler içinde gerek ihracatlarının hacim olarak, gerekse fiyat
azalması nedeniyle ihracat gelirinde de düşmeler görülmektedir. Petrol ihracatçısı ülkeler içinse sağlam ABD doları, onların petrol ithal
maliyetinin yükselmesine neden olmuştur. Bu ise onların ödemeler
dengesi güçlüklerinin artması demektir. Bunun yanında dünya finans
sisteminde yüksek v·e değişen karakterli faiz hadleri uygulaması sanayileşmiş ül~elerin de dahil olduğu iktisadi stagnation, reel mal fiyatlarındaki kesin düşmeler ve .yaygın · bir enflasyon, hepsi birden
1981 'den itibaren gelişen ülkelerin borçlarının bir an önce yeniden
programlanmasını gerektiren faktörlerdir. Bu ülkelerin kalkınma planları genellikle, bilindiği gibi geniş bir ithalat hacmine, zayıf dış finansman kaynaklarına dayanan borçlanma hareketi ile enflasyon
hakkında sağlıksız tahminlere dayanmaktadır.
Gerçekten, 1981 'de borç ertelemesi amacıyla alışılmamış sayıda
başladığını görmekteyiz. Fakat bu hiç de o yıllarda
dünya finans piyasasında bir istikrarın ve de iyimser görüşlerin varolduğunu göstermiyor. Tüm borç ertelemesi ve takvimleme anlaşma
ları, ülkede ekonomik istikrar programlarının ciddiyetle uygulanmasını ön koşul olarak öneriyordu. Fakat, genellikle çok sayıda ülke
ödemeler dengesi güçlüğü çekerek, pek çok yıl bu konuda tecrübe
kazanmışlardır. Kaldı ki bu konuda ekonomik adaptasyonun sağlan
masında ne kadar gecikilirse, maliyeti o kadar yüksek olacaktır. Bu
dersi öğrenmiş olmalarına rağmen, ayarlama politikasında yine de
boşanır örnek ülkeler çok değildir. Mc Namara'nın bu konuda verdiği başarılı ülke örneği Türkiye olmuştur ve diğer gelişen ülkelerin
borç probleminin çözümlenmesinde ve istikrar programının baş.arılı
uygulanmasında, diğer ülkelerin de bu yoldan gitmelerini dilemektedir. Bugün gelişen ülkeler içinde gerek borç yükünün ağırlığı ve
gerekse iç ekonomilerinde gerekli ayarlama politikalarını uygulayamaması yönünden Güney Amerika ve Doğu Asya dikkati çekmektedir. Diğer bir grup ülke ise, borçları ne toplam olarak, ne de ticari
bankalardan yapılmadığı için, uluslararası finans sisteminde önemli
bir role sahip değillerdir. Başka bir grup ülke ise fakir ülkeler olup,
borc bulma ve ödeme gücü genellikle düşük fiyatlı mal il:ıracatçısı
olduklarından çok zayıftır.
görüşmelerin

Dünya finans sistemine etki yönünden gelişen ülkeler arasında
kabaca yapılan 3 ülke gruplaması kredi değerlilikleri yönünden de
yapılabilir. Birinci grup ülkeler; Bunlar büyük borçlanıcıdırlar ve kre- ·
10-1

di değerliliklerini korumayı da becerebilmektedirler. Latin Amerika
ülkeleri örnek gösterilebilir. Ancak istisna ülkeler de vardır. Örneğin, Arjantin, Brezilya hem borçlarını yönetmeyi, hem de iç ekonomik istikrar programlarını sürdürebilmeyi son yıllarda öğrenebilmiş
lerdir. İkinci grup ülkeler ise, bu ülkelerin kredi değerliliği olup olmadığı pek belirli değildir. Bu ülkelere örnek olarak Doğu ve Güney
Asya ülkeleri verilebilir. Üçüncü grup ülkeler ise, küçük ve çok sayı
da gelişen borçlu ülkeler topluluğudur. Bunların çoğu Afrika'da ve
merkezi Amerika'da olup, ülke ekonomileri borçtan daha çok yardıma
muhtaçtırlar.

Vl.D. Faizlerin Etkisi:

Kuzey - güney diyaloğunda borç konusunda yapılan tartışmalar
da konulardan bir tanesi de, bankalar tarafından verilen fatzlerin
birkaç puan indirilmesi konusunda odaklaşmaktadır. Sadece birkaç
puan indirim, örneğin Güney Amerika ülkelerine yılda 15 milyar dolarlık bir rahatlama getirmektedir. Ancak, burada akıla faizlerin kendiliğinden aşağı çekilip, çekilemeyeceği gelmektedir. Ayrıca, durum
sanayileşmiş zengin ülkelerin sorunlarıyla yakından ilgili bulunmaktadır. Bilindiği gibi bu ülkelerde enflasyon düşük olduğu halde, faizler hôlô yukarıdadır. Onun da başka nedeni, ABD, Avrupa ve Japonya
arasındaki ticari ve finansal ilişkilerdekibüyük rekabettir. Ayrıca ABD
bütçesinin büyük bir miktarda açık vermesi, ülkenin büyük fonların
bulunduğu piyasaya müşteri olarak girerek borç alması, diğer alacaklılar ve borç almak isteyenlerle arz-talep kurallarına göre faizleri
yukarıya çıkarmaktadır. Otoritelere göre eğer 'bütçe açığı azaltılırsa,
bu faizlerin normal düzeye ineceği söylenmektedir. Ancak görüldüğü
gibi dünya para sistemi, ticaret meseleleri, fakir ülkelere akıtılacak
fonların yetersizliği, büyük ülkelerin ·ekonomi politikaları hepsi birbirine bağlı bulunmaktadır. Kaldı ki kuzeyin büyük ulu3lararası finans
kurumları dahi, örneğin Dünya Bankası sermaye olarak aldığı fonları
değil de, borç olarak aldığı paraları tekrar borç vermektedir. Bu ise
hiç kuşkusuz, fonların · maliyetini arttırmaktadır.
1982 yılında Üçüncü Dünyanın gelişen ülkeleri dış özel sektörden borçlanmayı arttırmış ve toplam bu kaynaktan .borçlanması
500 000 milyon doları aşmış bulunmaktadır. Bu tür borçlanmada değişken afizli borçlar payının artması, faiz maliyetini de arttırmaktadır.
1982'de bu maliyet 40 000 milyon doları aşmaktadır. Bugün ABD'nin
faiz haddi (prime rate) ve Landon lnterbank arz haddi (Libor) çok
102

yüksektir. Ancak ABD, anti-enflasyonist . politikalarını birkaç yıldan
.beri uygulamaya başladığından Prime rate'de indirime gitmektedir.
Diğer ülkelerde de bu konuda indirimlere gidilmesi beklenmektedir.
Biraz önce belirtildiği gibi, sadece birkaç puanlık faiz hadlerindeki indirim_ dahi, borçlu ülkelerin borçlarında milyonlarca dolarlık bir rahatlama ·getirmektedir. Bu konuda özellikle borç verici durumdaki
gelişmiş dünyanın aynı eğilime girmeleri, sorunların çözümünü ko.:.
laylaştırmada çok yararlı olacaktır. Kuzey-güney diyaloğunda bu gibi
fikirler sık sık tartışılarak · mümkün olduğu kadar yaygınlaştırılmaya
çalışılmaktadır.

Vll. PETROLÜ OLMAYAN ÜÇÜNCÜ DÜNYANIN
BORÇ PROBLEMİ
VI l.A. Petrolü Olmayan Kalkınan Ülkelerin Finansal Güçlükleri
yılında petrol fiyatlarındaki artışlar, spiral petrol fiyatı ta1973/74'de · karakterize edilmiş ekonomik senaryonun bir
benzerini adeta yeniden yaratmıştır. Şöyle ki, a} Dünya cari hesabında, petrol ihracatçıları cari hesap fazlalarında görülen büyük bir
ortışa karşılık gerek endüstriyel ve gerekse petrolü olmayan g.elişen
ülkelerin cari hesap durumlarında paralel bir bozulma, b) Azgelişhıiş
ülkelerde ise ihracatın hacim ve fiyat trendlerinde görülen aynı yönde olumsuz gelişme yanında endüstriyel ülkelerde ekonomik faaliyet
hacminde daralma yönünde bir gelişmenin şiddetlenmesi, c} Azgelişmiş ülkelerde endüstriyel ülkelerden yapılan ithal fiyatları artışı
ile birlikte yine bu ülkelerin sözkonusu ülkelerden yaptıkları borçlanma maliyeti ve faiz oranlarındaki dikkati çekici bir artış. Olayların bu temeller üzerinde gelişmesi sonucu, petrolsüz gelişen ülketerin
1980'den itibaren ortalama her yıl en az 50 - 70 milyar dolar cari
11
hesap . açığı kaydedecekleri kaçınılmaz olarak görülmektedir ( }.
1981 'de ise bu ülkelerin cari hesabında brüt açığının hemen hemen
90 milyar dolar olacağı beklenmiş ve gerçekleşmede bu civarda olmuştur (12 ).

1980

rafından

1970'1erin

başında

petrolü olmayan

gelişen

ülkelerin ·

hızlı

bir

11) U. N. lnternational Development Coop. Agency, «Development l·ssues, U.S:
Actions affecting the Development of low - inceme Countries» 1980 Annual Report.
March 15, 19t30.
12) Burgan Bani<, op . cit. pp. 13 (Kaynakçaya bkz) .
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ekonomik büyüme içinde oldukları ve geleneksel olmayan ihracatlarını hızla arttırabildikleri, yeni piyasalar kazandıklarını görmekteyiz. Ancak, 1973'ten sonra durum tamamen tersine dönmüş olup,
petrolsüz üçüncü dünya ülkelerinin ödemeler ,dengesi toplam cari
hesap açığı 1973'de 11,3 milyar dolardan, 1974'de 29,9'a, 1975'de
37,3 milyar dolara sıçramıştır (Bkz. Tablo 1). Böylece 1973 bir bütün
olarak az gelişmiş ülkeler için özel bir yıl - niteliğini kazanmıştır. Ancak petrolü_olmayan bu ülkeler grubunun sağlayabildikleri içe doğru
fon akımJarı onların cari hesap açıklarını finanse etmeye ve brüt
uluslararası rezervlerini 1970 başında 22 milyar dolardan, 1973 sonunda 3·1,3'e yükselmeyi gerçekleştirebilmiştir. Yine bu ülkeler grubunun ithalat hacmi sürekli artış göstermektegir. 19l4'de dahi değer
olarak % 65, hacim olarak ithalatla .% 10 artmıştır (Bkz. Tablo 1).
Aslında bu hacim artış ve sürekliliği; daha önceki gelişme yılların
daki yüksek likiditeye dayanan spekülatif stoktan kaynaklandığı düşünülebilir. İhracat hacim ve değerlerindeki artışlar ise aslında daha
az olduğundan, ihracat kazançlarında ithalata oranla % 9 dolayında
gerilemiş, ticaret hadleri ise % 4 düzeylerine düşmüştür. Net sonuç
ise 29,9 milyar dolar toplam cari dış açık idi. 1974'1erde endüstriyel
ülkelerde ise, ekonomik faaliyet hacminde daha hızlı bir yavaşlama
vardı ve gayrisafi milli hasılalar bir yıl önceki düzeye gerilemiş bulunmaktaydı. Sonuç ise petrolü olmayan üçüncü dünya ülkelerinin
ihracat piyasalarında bir gerileme ve buna bağlı olarak petrol tQleplerinde de bir azalma görülmüştür. Bu ise ileride büyük petrol ihracatçılarının fazlalarında bir azalma getirecektir (13 }.
(Tablo: 1)
Pelrolü Olmayan Gelişen Ülkelerin Cari Hesap Açığının Finansmanı
(1973-1979) (Mi.iyon dolar)
·- ·· - -- - -·- - -

Cari Hesap açığı
Borç durumunu etkilemeyen
işlemlerle finansman
Petrolü olmayan gelişen ülkelerin
hükümetleriyle kabul edilmiş
net gereksiz kapasiteler

13)
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....................... .......

1973

1974

1975

1976

1977

197!)

11,5

36 ,9

45,9

32,9

28,6

33

9,8

13.2

11,7

12, 1

14,4

16

4,9

6,9

7,4

7,6

8,3

8,8

SOR tahsisleri, altın, para ve
düzenlemeler değişimi
Direkt yatırım akımları, net
borçlanma ve rezervlerin kullanımı
Rezerv aktifinin azalması
Net dışsal borçlanma
Resmi kaynaklardan uzun dönemli
n_et borçlanma
Yurt dışındakilerden uzun
dönemli net borçlanma
Diğer kısa dönemli borçlanma
Hata ve atlamalar
Rezerv ilişkili kredi imkônlarının

0,6

0,8

-1,0

-0,2

1.0

2

1,7
-9,3
11,0

23,7
-1,2
24,9

34,2
2,0
32,2

20,8
-12,7
33,5

14,2
-16,9
26,1

19
-18
28

5,5

9.6

11.4

10,2

12,4

6,6
-1.4

10,2
5,1
-1.6

14,7
6,5
-2,8

17,6
3,9
-2,5

15,8
-0,8
-1,7

0,3

1,6

2.4

4,3

0.4

kullanımı

-2

En son tablodan görüldüğü gibi, bu değişmeler, grubun birleşik
cari hesap açığında 1978 - 1979'da 7 milyar dolar artış bulunduğunu
göstermekte ve 1980 için projeksiyonlar, rezervlerde daha fazla azalma , ile net borçlanmada daha hızlı bir artış göstermektedir. Rezervlerin tüm olasılıklarda tamamen azalması sonu,cu, dışsal borçlanma
kapasitesi, sınırlı ve artan maliyetlerde gerekli ithalat" akışını korumaya girişmiştir. Bu durum, uluslararası ödeme dengeleri ciddi baskı
altında olan birçok ülke için aynen geçerli olmuştur. Özel finans kurumlarından, uzun dönemli net sermaye akımında, giderek bir küçülme görülmüştür. Diğer yandan kısa dönem kredilerinde ise keskin
14
artışlar kaydedilmiştir ( ).
(Tablo: il)
Gelişen Ülkelerin Cari Hesap Açığının Finansmanı

Cari Hesap Açıkları (dolar ile)
Resmi Rezervlerde artış (dolar ile)
Toplam finanse edilmiş (%)
Borç yaratmayan akımlar
Resmi
özel

1978

1981

36,2
18,0
54,2
28
39
33 .

68,0
8,8
76,8

27
35
33

Kaynaklar: C6operation, July 1982, s. 82.

14) lnternational Monetary Fund, Annual Report 19'80, Ch; 1, Developments in
the World Economy, Washington, s. 31 - 32 .
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(Tablo : 111) .
.......--,------------------------------

Gelişen Ülkelerin Borç Durumu (1981)
- - - - - - · -··---

Kaynaklar
{Milyon dolar)

Resmi

Özel

---Toplam

208

52

48

Mamul İhracatçıları

106

17

21

Petrol İhracatçıları

68

9

15

38

11

2

38

14

10

En az

gelişmişler

Diğer gelişenler

---(Kaynak : Cooperation, July 1982, s. 83)
Yukarıda~i tablodan görüleceği gibi, gelişen ülkelerin cari hesap dengesi, 1981 başında 68 milyon dolara çıkması ile önemli ölçüde
bozulmuştur. Özel kaynoklar aracılığı ile açıkların finanse edilmesi,
toplam finan,s kaynakları içinde resmi kaynakların payını giderek
azaltmıştır (15 ). Özet olarak dünya para piyasaları özellikle 1980'in
ikinci yarısından itibaren ABD'ce cari olarak yüksek düzeylere çıka
rılan dolar ve faizlerdeki değişim sonucu önemli bir sıkıntıya girmiş
lerdir. Bu durumda Avrupa dolar piyasası da olağan beklenti ve hesapların ötesindeki; faiz hadlerindeki sürekli değişmelere boyun eğ
mek zorunda kalmıştır (1 6 ). Dünya fon akımlarında, petrolü olmayan
gelişen ülkelerin açıklarını finanse eden fon akımlarının giderek daha düşük pay aldığı ve daha çok hükümet transferleriyle karşılanan
finansmanın 1973'den itibaren değiştiği, ancak açığın finansmanı için
yapılan yeni borçlanmaların. borç yaratan kaynaklara bağımlılığın
giderek arttığını, buna karşılık borç yaratan kaynakların da daha çok
özel kaynaklardan (piyasa koşullarında) .uzun dönemli borçlanmaya
gittikleri görülmektedir. Bununla beraber 1980 sonrası trendlerde özel
kaynaklardan uzun dönemli finansman payının azaldığı görülmektedir (17 ) . (Bkz. Tablo 111 ve iV) .

15) Journal of Economics, Cooperation Among lslamic _Gountries, Vol., il,
No. 4, Turkey, July 19'8ı1, s. 3.
16) Al Sulairnan, Abdulaziz, «Economic Review. Annual Report, 1980.
«Economic Report of the President U.S .»

17) Economic lmpact.
Washington, s. 203.
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1981,

(Tablo: iV)

Petrolü Olmayan Gelişmekte Olan Ülkelerde Cari Hesop Finansmanı (1973-8.1)
- - --- - - - - - - - - - - - - - - - --

Cari hesap açığı
Net borç durumlarını etki'lemeyen
işlemlerde finansman
Rezerv karlarının birikimi
Eşitlikler: Net dışsal borçlanma
Resmi kaynaklardan uzun dönemli
net borÇlanma
Yurt dışındakilerden uzun dönemli
borçlanma
Finansal kurumlardan borçlanma
Diğerlerinden net borçlanma
Rezerv ilişkili kredi imkônlarının
kullanımı (net)
Diğer kısa dönem b~rçlanma (net)
Hata ve atlamalar

- --- - - ---

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1981

11.5

36.9

45,9

32 ,9

28,6

35.8

52,2

9,8
9,3
11,0

13,2
1,2
24,9

11,7
-2,0
32,2

12, 1
12.7
33,5

14.4
11,9
26.1

16.2
18,2
37,8

19,0
11,G
44,0

5,5

9,6

11.4

10.2

12.4

13,3

15,0

6,6
4,0
2.6

10,2
8.6
1,6

14,7
9.2
5,5

17,6
10,9
6,7

15,8
15.6
2,0

25,t
19,3
5,8

27,0
17,0
6,0

1,6
5,1
-1,6

2.4
6,5
-2.8

4,3
3,9
-2,5

4
-8
-1.7

7
1.1
-2.4

2
5

3
- 1.4

(Kaynak : lnternational Monetary Fund)

Bu gelişmelerin sonucu olarak dünya ekonomisi endüstrileşmiş
ülkelerde enflasyon artışı ve bu ülkelerin ödemeler dengesinin bozulması nedeniyle etkilenmiş ve bunalıma girmiştir. Bu nedenle endüstrilşmiş ülkeler ve gelişen üçüncü dünya ülkelerinin ekonomileri
18
arasındaki açık oldukça geniştir ( ).
VI 1.8. İslam Ülkele·r inin Petrol Geliri Fazlalarının, Kuzeyin
Finansal Kurumları ve Piyasaları Tarafından Kullamlması _:
Özel bankalar ve petrol ihraç eden ülkelerin cari hesap fazlalarının uluslararası para piyasaları ve bazı endüstriyel ülkeler aracılığıyla bu dönemde petrolü olmayan azgelişmiş ülkelerin cari hesap
açığı finansmanına yönlendirilmesi hakim bir faktör olmuştur. Bilindiği gibi günümüzde duyulan çok büyük hacimlerdeki finans ihtiyaçları gelecek yıllara e_rtelenecektir. Önümüzdeki yıllarda OPEC faz lalarında büyük azalmalar be~lenirken eğer petrol fiyatları artışı kesin olarak durdurulmazsa açık, büyük OECD ülkelerinin cari hesap
dengeleri için tasarlanmış olan miktardan daha çok olacaktır. Bazı
18) Al Sulaiman. - Op. cit.
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OECD ülkelerinin daha küçük açiklarının ise finanse edilebilir düzeylerde kalacağı gözükmektedir. Hiç kuşkusuz bu durum yine de
ilgili ülkeler için bir sorun olarak kalacaktır. Petrolü olmayan üçüncü dünya ülkelerinin önemli hacimlerdeki açıklarının ise daha da artacağı beklenmektedir (Bkz. Tablo; V).
(Tablo: V)
- - - -- - - -- - - - - -- - -- - - - - --- - -

Toplam Cari Hesap Dengesi (1978-81) (Milyon $)
Ülke
OECD
Büyük yedi
Diğerleri

OPEC
Petrolü olmayan
Diğerleri

Artık.

1978

1979

1980

1981

28
35
-7

-13
2
-15
70

-47
- ' 14

-12
21%
' 33 1/2
86

5
kalkınan

ülkeler

-301/ı

-91/z
7

~47

- 3
- 8

-33
120
-62
- 6
- 5

-69

- 9
4

Kaynak: Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)

Genelde finans açı~ları için gerekli olan borçlanmanın, ülkelerin
ödemeler dengesi fazlalarından borç vermeleri ile gerçekleşebileceği
açıktır. İlk petrol şokundan sonra fazla fonların yeniden kullandırıl
masının beklenen sorunlar karşısında yararlı olduğu düşünülebilir.
Bilindiği gibi bazı büyük milli bankalar ve Avrupa para sistemi bankalarına, OPEC fonlarının büyük ölçüde akımı sonucu ortaya çıkan
likidite artışı, yine- bu bankalar tarafından ödemeler dengesi açığı
olan ülkelere borç vermede büyük artış sağlayan sermayeyi oluştur
9
muştur (1 }. Bu nedenle 1973 OPEC ·kartelinin oluşması sonucu, ihtiyaç duyulan gerekli- fonların yeniden kullanımının Avrupa para sis·
temi aracılığıyla geliştirildiği açıktır. Kuşkusuz bu fon transferi, aynı
zamanda bir ülkeden diğer bir ülkeye reel kaynakların net transfe~
rini temsil etmektedir. Gerçekten de sadece OPEC için 1972'de ticornt fazlası 13 milyar dolar iken 1981 'de 86 milyar dolar olarak en
yüksek düzeye ulaşmıştır (Bkz. Tablo V). Diğer yandan belirtilmesi
gereken bir nol<ta da şudur; OPEC fonlarının kuzeyin fon kurumları
içinde en çok likit olarak bulunduğu kurum ise IMF'dir. Bu fon IMF
tarafından OPEC'in uluslararası rezervi olarak tanımlanmaktadır. 1972
19) Council of Economic Advisers, Op. cit. pp. · 202.
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sonunda 8,5 milyar dolar olan bu fon, 1975 sonunda 43,0 milyar dolara, 1980'1erde ise iki katına ulaşmış bulunmaktadır. Bu verinin belki
de 2/3'si Avrupa parası depoziti ola~ak tutulmaktadır (20 ).
Vll.C. Petrodolar .ile

Başa Cıkma

Yüksek petrol fiyatlarından ciddi şekilde etkilenmiş bulunan tüketici ülkeler üzerindeki şoku yatıştırmak için petrol geliri artıkla
nnın .petro doJarları tekrar devreye (recyling) sokulabilmesi amacıyla
bu soruna çeşitli yönlerden el konduğu görülmektedir. Bu konuda en
önemli çözümlerden birisi, IMF aracılığı ile özel petrol kolaylıklarının
«special oil facility», diğeri ise, OECD ülkeleri tamfından «safety net»
fonunun yaratılmasıdır. IMF'nin »Özel Petrol Kolaylığı Fonu», Ağustos
1974'de yürürlüğe girdiği zaman resmi kapitali 3..2 milyar dolar, işlem
hacmi ise 6.2 mil"yar dolar olup. amac_ı; petrol üreticil~rinden borçlanarak finanse edilen fonun IMF üyelerinin her biriyle bağla'ntıya girerek bu konudaki sorunları hafifletmeye yönelik idi. OECD'nin «Safety
Net» fonu ise Mart 1975'de 25 milyar dolarlık bir fon olarak, çoğu
nun petrol tüketen sanayi ülkelerinin oluşturduğu 19 ülke tarafından
(1979'da Avustralya katılarak sayı 20'ye yükselmiştir), - Uluslararası
Enerji Ajansı (IEA) şeklinde kurulı:nuştur. IEA üyeleri OPEC üyeleri
ile petrol üreten ve tüketen ülkeler olarak 1975'de Paris'te petrol sorununu çözümleyebilmek amacıyla biraraya geldiler ise de
Cezayi~. Suudi Arabistan, İran ve Venezuela da; özell'ikle dünya hammadde fiyatlarındaki istikrarı sağlayabilmek için toplantının kapsamına hammadde ve gelişme yardımlarının da alınmasını talep etmiş
tir. Bu talebe petrol ihraç etmeyen üçüncü dünya ülkeleri de katıl
mışlardır. Bununla beraber toplantılar sonunda yapılan resmi açıkla
malara göre, bu konuda önemli bir gelişmenin elde edilemediği anlaşılmaktadır.
Petrodolarların tekrar devreye girebilmesi konusunda harcanan
önemli çabaların (iki taraflı borç anlaşmaları ve uluslararası finansal
kurumlara katkılarda bulunmk yoluyla) bizzat OPEC üyelerince yapılmış olması şaşırtıcıdır. örneğin, OPEC - Ülkeleri, 1974'de gelişme
yardımları adı altında 14,3 milyar katkıda bulunmuş olup, miktara ·
8, 1 milyar dolar İMF'e petrol kolaylığı fonuna verilen borç ile 1 milyarlık Dünya Bankası'na verilen borç da dahil bulynmaktadır.
Ayrıca dünyanın batı yarımküresindeki, yine dünyanın 5. büyük

20) Mc Kinnon, Ronald 1., «The Euro Currency Market», in lnternational Economic Perspective, Vol. 7, Numbor 2, p. 26.
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petrol ihraç eden ülkesi Venezuella, kendi bölgesindeki en az geliş
miş ülkelerine borç verilmek üzere 500 milyar dolarlık bir fon yaratarak bunun yönetimini lnter-American Development Bank'a vermiş
bulunmaktadır. Buna ek olarak 540 milyon dolar, IMF petrol kolaylığı
fonu için, 540 milyon dolar dünya bankasına ve 100 milyon dolar da
Birleşmiş Milletler Acil Fon'u (U. N. Emengency Fund)na vermiştir .
.f\yrıca Venezuella kendi kıtasında kahve ihraç eden 6 ülkeye kahve
stoku yapabilmeleri için destek ve Orta Amerika Ülkelerinin petrol
ödemelerini erteleyici bir planın garantörlüğünü üzerine almıştır.
Yine 1975 ve 1976 yıllarında da petrol üreten ülkelerce petrol
ödemek için borçlanmak zorunda olan ülkelere geçerli bulunan çeşitli yollardan . büyük yardımlar yapıldığı görülmektedir.

faturasını

Vll.D. Özel Kanallar
resmi kanallardan (hükümetler ve Uluslararası kurumlar kanalıyla) kullanımının daha çok olduğu kesin.dir. Ancak bunun yanında ödünç vermeler, bnnka depozitoları, yatırımlar tüketim
ve sanay~ malları biçimi.nde özel yatırımlar yolu ile petrol servetinin
·büyük bir bölümünün batıya tekrar geri döndürülmesinin yolları da
bulunmaktadır. Bilindiği gibi Batı işadamları, Ortadoğu'nun kôr potansiyeli bulunan pazarlarında şiddetli bir rekabet içindedirler. Bu paza.rlar kuşkusuz, ülke ekonomisinin lüks mal v~ hizmet miktarıyla sı
nırlanmışlardır. Kaldı ki konfora yönelik tüketimde ülke ekonomisi
büyüklüğünün de aşıldığını Katar ve Küçük Arap Emirlikleri'nin yaptığı ithalatlardan acıkça anlaşılmaktadır. Bu konuda en geniş pazar
İran olmuştur., Örneğin 1975 yılında ABD ile 5 yıllık dönem içinde mal
değişimini kapsayan 15 milyar dolarlık bir anlaşmaya gitmiştir. ABD,
İngiltere, Fransa, Batı Almanya da bu ülke ile en geniş şekilde ticari ilişkilere ve ortak yatırım projelerine g. irmişlerdir. Yine bu konuda 8 nükleer reaktör yapımı anlaşması örnek verilebilir.
Petrodalariarın

Diğer OPEG ülkelerinin de bu yönden aktif oldukları görülmektedir. Örneğin, 8 ülke (Cezayir, Bahreyn, Irak, Kuveyt, Libya, Katar,
Suudi Arabistan ve Arap Emirlikleri)nin 3 yıl içinde, yarım milyar doların üstünde bir tutara mal olabilecek süpertanker alımı anlaş
maları yapmaları yine lrak'ın 10.000 Mercedes Benz kamyon ve 300
milyon dolarlık Boeing jet satın alması, Suudi Arabistan'ın 1977 yı
lında -ABD · şirketleriyle 27 milyar dolarlık anlaşma yapması gibi. Bu
durum;
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1. US. Arms Control and Disarmament Agency'nin bir raporundan, ·
2. 13 gelişen ülkenin yıllık bütçelerinin % 10'undan fazlasını
ABD'den askeri malzeme alımları için harcamalarıyla da açıkça anlaşılmaktadır.

Petrodolar aynı zamanda Batı Avrupa'ya ve Amerika'ya bankalarda depozite ve hükümet tahvilleri alımları için akmaktadır.
Treasury Secretary Siman; OPEC ülkelerinin 1974'de ABD'de 6
milyar dolarlık hükümet tahvili alımı yapıldığını ve ABD. Bankaları'n
da ayrıca 4 milyar dolar yatırıldığını, 1975'den sonra da bu rakamların 10 milyarı çok kısa zamanda aştığını belirtmektedir.
Sonuç olarak, OPEC işadamları giderek artan miktarda Batı'
daki ticari ve sanayi firmalarına ve gayrimenkullere yatırım yapmış
lardır. Batı şirketlerindeki Arap yatırımları Amerika ve Batı Avrupa'daki hükümetler arasında büyüyen tartışmaların kaynağı olmuştur.
Örneğin Batı Almanya'daki «Krupp Celik»in % 25'ine, (Daimler-Benz'in % 30'una) iran'ın sahip olması konusu gibi. (Ayrıca Avrupa'daki
·çok sayıda Banka ve şirketlerin, Arapların uluslararası ticari Hişkilerde
giderek büyüyen paylan sonucu endişe · ettikleri görülmektedir (21 ).
Vll.E.

Uluslararası

Fina.nsal Sisteme Meydan Okuma

Daha önceki bölümlerde OPEC fonlarının, büyük ulusal ve Euro·
döviz bankalarına yoğun bir şekilde akışından doğan uluslararası likiditedeki büyük artışın, yine bu bankalar yoluyla açık veren ülkelere
ödünç verme işlemleriyle yönlendirildiğine değinmiştik.
(Tablo : Vl)'da petrol üretmeyen ülkelerin açıklarının finansmagörmekteyiz. Bu ülkelerin açıklarını finanse eden fon akımlarının karakterinin 19'73'ten beri dikkati çekici biçimde değiştiği görülmektedir. Çünkü, 1973'de finansmanın büyük
payı, hükümetlerarası transferler gibi fonlar ile sağlanmakta olup,
henüz borç yaratılmamıştı. 1976'dan sonra ise artan oranda borç
yaratma kaynaklarına bağlı kalındı. Özellikle özel kaynaklardan, piyasa fiyatı üzerinden uzun dönemli borç almalar 1979,'dan sonra giderek artma göstermiştir. Böylece, özel kısa dönemli finansmanın
nına baktığımızda, şunları

21) Congressional Quarterly ine. «The Middle East, U.S .. Policy, lsrael, Oil
And the Arabs" A Contemporary Affairs Report, Fourth Edition, Washington D.C..
(July 1979).
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a küçük bir artış
payı giderek artarken, resmi finansmanlanıada d_
görülmekteydi. Bu konudaki gelişmelerde açıkça eleştirilebilecek iki
nokta dikkati çekmektedir. Birincisi 1978'den itibaren uzun dönemli
banka ödünç vermelerinde giderek bir azalmanın görülmesi, ikincisi
ise yine aynı yıldan itibaren resmi fon kaynaklarının açıkları finanse
etmesinde giderek yetersiz kalmasıdır. Bu tablo içinde en iyimser gelişme, ancak sanayi malı ihraç eden ülkeler için söz konusu olmak-ta, bu ·ülkeler uzun dönem açıklarını özel kapital pazarları yoluyla
22
kolaylıkla finanse edebilmektedirler ( ).
VILF.

Ulusiararası
Fazlalarının

Sermaye Piyasası Aracılığı i!e Petro-Dolar
Tekrar Devr.eye Girme Şekilleri

sermaye piyasalcm aracılığı ile fon akımlarının · kısa
dönemdeki görünümüne baktığımızda, bu piyasaların petrol ithal eden
özellikle gelişmekte olan ülkelerin açıklarının finansmanında çok
pnemli bir rol · oynayabileceği gerçeği ortaya çıkmaktadır . Tekrar
devreye sokma işlemleri (recycling) bazı kendine özgü nitelikleri nedeniyle diğer borçlanma işlemlerine b·enzememekte ve bazı ülkeler
bu konuda pek çok engellerler karşılaşmaktadır.
Uluslararası

Bu konuda bir değerlendirme yaparken, 1973 - 74 petrol fiyatla rının yükselmesini izleyen dönemi hatırlamak yararlı olacaktır. Bu
dönemde yaşanan kuşkulara rağmen, uluslararası sermaye piyasa· ıarı aracılığı ile finanslama, petrol fiyatlarındaki yükselmeyi, ödemeler dengesi üzerinde telafi edecek kadar uygun bir dağılımı sağla
mak.ta başarılar yaratmıştır. Uluslararası bankalar yoluyla ödünç vermeler özellikle petrolü olmayan gelişen ülkeler için önemlidir. -Ancak, bu süreç muntazam olarak işletilememiştir. Daha 1974'de _bankaların yaşadığı başarısızlıklar bu sürecin işlemesini bozmuş bulunmaktadır. Sonuç olarak, borçlanma ile geri ademe miktarları arasın- .
daki açık 1974 ve 1975'de kesin olarak büyümüştür. Buna karşılık
uluslararası bankalar petrol fazlalarının, sermaye piyasalarına başarı
lı bir şekilde yönlendirilmesi ve finansal akımların katılışında büyük rol
oynamışlardır. Bu konuda onlara, leyhde geliŞen bir makroekonomik
cevre yardımcı olmuştur. Şöyle ki 19·74 - 75 resesyonu, sanayileşmiş
ülkelerin ödüne verme işlemlerindeki fırsatlarını azaltmasına karşılık
uluslararası bankalar gelişmekte olan dünyaya ödünç vermeye büyük
22) Council of Economic Advisers, Op . cit. p. 202.
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istek göstermişlerdir. Ayrıca belirlenen faiz oranları ve borç hizmet
işlemlerinin maliyetini karşılayacak kadar da alçak bulunmaktaydı.
Gerçek şudur ki, 1974 ve 76'da ise sanayi ülkelerinin bankalardan taleplerini giderek azaltırken, uluslararası tahvil pazarlarını gi.derek artan oranda kullanmaları aynı zamanda petrolü olmayan gelişen ülkeler için aracı olan, bankaların kapasitelerinin artmasına da
yardımcı olmuşlardır.

Toplam cari hesap açığı ile, uluslararası bankacılık sisteminin
fon akımları miktar olarak karşılaştırıldığında 1980'de, 1974'lere oranla karşılama oranının daha az ôlduğu görülmektedir. Şimdi
ise uluslararası tahvil piyasaları 1974'1ere oranla daha genişlemiştir .

yönettiği

Bankaların

borç verme işlemlerine gelince şimdilik kritik bir durum gözükmemektedir. Çünkü bankalar kendilerini borç verme işlem
leri sonunda zararı kapatma konusunda kendilerini yeterli güçte bulamıyorlarsa, yani (aktif-pasif) hesap dengeleri bozulacaksa söz konusu işlemleri kesinlikle kesmektedirler. Fakat eğer borçlanma yönünde kuvvetli bir talep bulunmaktay~a. borç ile asgari ödeme tutarları arasının bır yere kadar açılabilmesine katlanacak yani o sınıra
bankalar bu konuda aracı rollerini yürütebileceklerdir. Bu limit ödünç
verme işlemlerinin genişlemesinin sınırı olacaktır . .1980'1i yıllara ait
·gelecek tahminleri, söz konusu limitlerin biraz daha ileriye itilemeyeceğini ileri sürmektedirler. Kuşkusuz bunda piyasadaki faiz haddi
dalgalanmalarının, borçlanma kararları üzerinde önemli rol oynamasının-da büyük rolü bulunmaktadır (23 ).
Bir ülkenin borçlanmasında sınırlar konmuş ise, onun kredi itibarlılığı oldukça kritik demektir. Bu durum özellikle 1974 sonrası oldukça hızlı büyümeye giren ülkeler için söz konusu olmuştur. Ülke
geniş boyutlarda acık vererek ve de bunu dış borçlanma ile finanse
etmeye giderek kalkınmasını finanse etme yolunu tercih etmiş ise
bu gelişimin nereye kadar süreceğini henüz garanti edemeyecektir.
Bir gün ülke dış borçlarını ödemede güçlüklerle karşılaştığında, ona
yeni borç verme işlemlerine karşı bankalar da kuşkusuz oldukça isteksiz olacaklardır. Tüm bu gelişmelerin 1974 sonrası oldukça sık
ortaya çıkmasına karşılık, yine de 1980'1i yıllarda borç verme işlem
hacmi o yıllara oranla oldukça büyük olmaktadır. Bu nedenle ödemeler dengesi sorunu geniş acıdan yorumlandığında, «recycling» fon23) Finance and Development. Prospect for Recyling Oil Surpluses by the
lnternational Capital Markets» Mcırch 1981, p. 13 · 15.
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!arın tekrar devreye girmesi konüsunda (oil fazlaları konusunda ilgili
ülkeler tutucu davranmadığı müddetçe) büyük bir problem gözükmeyeceği söylenebilir (24 ).

Vlll. ÜCÜNCÜ DÜNYAYA BORÇ VERME OPERASYONUNUN
DEGERLENDİRİLMESİ ·

Güney-kuzey tartışması bilindiği gibi daha çok hükümetler arası
anlaşmalarla çözümlenmeye çalışılmıştır. Özellikle Güneyin ödemeler
dengesi açıl<la_rının finansmanında karşılaştığı büyük şoklardan kurtarılması ve de korkutucu düzeye ulaşmışlarının hafifletilmesi yolunda
çabalar harcanmıştır. Acaba üçüncü dünya ülkeleri sürekli şekilde
niçin borçlanmaktadır. Bunların başka nedenleri şu şekilde sırala
nabilir;
- · Aşırı ödeme yükümlülükleri,
- Alışılmamış bir dış ticaret .hadleri bozulması ve gelecekte yapılacak devalüasyonlarla duzeltme şansının pek bulunmaması,
- Alışılmamış bu uzun sürede lakat temelde geçici bir resesyon
döneminde kısa vadeli finansal düzenlemenin yetersiz kalışı ve bunların birikimi sonucu oluşan sorunlar,
Kalkınma · planlarının gerçekleşmesinin büyük güçlükler taşı
nedeniyle bu ülkelerin, uzun dönemli fakat ticari faiz haddi üzerinden finansal borçlanmaya gitmeleri,

-

ması

Bilindiği gibi fakir . ülkeler giderek maliyeti hızla artan bir dış finansmandan korunmak istemektedir. Bu konuda daha liberal arzedilen bir finansal yöntemin geliştirilmesini, özellikle telôfi edeci bir finansman ve şartlı yeni ödemeler düzenlemelerinin getirilmesini beklemektedirler. Kuşkusuz bu yeni düzenlemelere gidilirken amaç, geçmişteki üzüntü verici olaylar dikkate alınarak, borçların rahatlatıl
ması olmalıdır. Burada karşımıza yeni bir r~form uygulaması olan
özel çekme hakları (Special Drawing Right; SDR) çıkıyor ki, bu tür
finansmanla borçlanma işleminde rahatlama sağlanabileceği ileri sürülmektedir.

Vlll.A. Kuzeyin Güneye
Kuzey-Güney

Karşı

tartışmalarında

Tutumu:

gözlemcilerin genel

eğilimlerine

ba·-

24) Paul A. Volcer, «Recyling OPEC Surpluses, Economic lmpact, 1982, p. 45.
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kıldığında, kuzeyin finans politikasını belirleme ve uygulamada ba-

ilôn etme hevesinde olduğu ve borç problemini önem- .
semez göründükleri anlaşılmaktadır. Yine uluslararası finansal topluluğun bir kısmı ise sanayileşmiş kuzey .dünyasının çok yakında ge ·
çirdiği enflasyon, resesyon ve de petrol şokunu hazmetme yeteneğine bakıp realist - pragmatist hareket etmektedir. Bununla beraber
borçlar sorununun bu şekilde sürüncemede kalmayacağı anlaşılmak
ta ve bunun için şu temel nedenler gösterilmektedir :
ğımsız olduğunu

Kuzey - Güney ticari ve finansal ilişkiler o kadar iç içe ve
bir biçimdedir ki, bunların belli birbirinden soyutlanması düşünülmeyecektir. Fakat bu olgu kuzey - güney arasında daima bir
uyuşmazlık kaynağı olarak kplabilecektir.
-

karmaşık

- Bununla beraber, halen gelişmekte olan. ülkeleri koruyucu
hatta sanayileşmiş dünyayı da dış şoklardan koruyucu bir gelişme
dünya finans sisteminden hôlô beklenebilmektedir.
görülen resesyonun, (ithal
sanayi malları fiyatlarını da
alışılmamış şekilde yükseltmesi) yanında diğer şokları da getrrmesi
ve bunların özellikle gelişen ülkeler üzerindeki ekonomik etkilerin~
den kaynaklanan borç problemlerindeki yeni patlamalar, tüm dikkatleri toplamış bulunmaktadır. Aslında bu olgu, gelişmekte olan ülkeler
için yeni bir fenomen değildir.
Yaklaşık 40
edilen enerji ve

yıldır

ve dünya

çapında

gıda malları fiyatlarının,

Hatırlanırsa Pearsan Komisyonu da bu konu üzerine eğilmiş ve
borç yükünü azaltmak için bir yardım planı önermiş ve bazı geliş
meler kazanılmıştır. Fakat son yıllardaki korkutucu gelişmeler bu ko.nunun daha gerçekçi ve kesin bir şekilde çözümlenmesi gerektiğini
düşündürmektedir. Çünkü bu ülkeler, resesyonun ekonomik etkilerini
bir yana bırakıp, sadece borç yüklerini düşünmeye başlamışlardır.
Böylece resesyon etkisiyle ticaret hadlerindeki keskin bozulmalar,
petrol ve gıda maddeleri fiyatlarındaki yükselmeler, ülkelerin yatırım
programlarını giderek azaltmasına hatta _ alışılmış tüketim düzeylerini düşürmelerine neden olmuştur (ta ki bu ülkeler tüm güçlüklere
rağmen yeniden borçlanmaya gidebilene kadar). Bununla beraber
fakir ülkeler, resmi yoldan az da olsa yaptıkları borçlanmanın desteğine rağmen, ithalatlarını finanse edemeyip kesmek zorunda kalmışlardır. Kuşkusuz bu durum onları büyük bir borç birikiminden korumuştur. Bu konuda çok fakir ülkeleri koruyan uygun bir mekanizmanın yokluğu nedeniyle bir ya·ndan ithalatın düşmesi, diğer yandan
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da ihracatın da resesyon doneminde giderek azalmasının, geiirieri
azaltması sonucunda, sözkonusu ülkeler bunalıma girmekten kurtulamamışlardır.

Orta halli, daha zengin gelişmekte olan ülkeler de ödemeler dengesi üzerinde aynı baskılarla karşılaşmışlardır. Bu ülkeler ise planlı
yatırımlarını korumak için borçlanma yolunu seçmişler ve de borç
bulmada fakir ülkeler gibi büyük guçlüklerle karşılaşmam. ışlardır (Resesyona karşı dikkat çekici şekilde başarıyla dayanmışlardır). Gerek
hükümetler arası kurumsal mekanizmanın gelişen ülkelere yardım
programlarını desteklemesi, gerekse özel bankacılık sisteminin büyük bir .finansman yükünü yüklemiş olması sayesinde bu ülkeler petrodolar'ın depozitlerinin özel bankacılı~ sisteminde yansıttığı aşırı li- .
kidite ile batıdaki iŞ hacminin durgunluk içinde olması nedeniyle yeni
bir arayış içerisine girmiştir. Bu yeni iş olanağı ise, gelişen ülkelere
«kalkınma» veya «Öd. dengesi» yardım nedeniyle büyük çapta bir
borç verme operasyonu olmuştur. Fakat borç verilen bu ülkelerin
uzun dönemli GSMH ve ihracatlarını istikrarlı bir şekilde sürdüren
ülkeler olduğu dikkat çekicidir. Bununla beraber, gerçek şu ki tüm
bankacılık si~temi dünya ve gelişen ülkeler için yine de yararlı bir
fonksiyonda bulunmuşlardır {25 ).
Dünya Bankası'na göre.; «borç verme operasyonuyla böylece
dünya talep hacmi korunabilmiştir. İthal talebi ve büyüme sürdürülmüş
aynı zamanda sanayileşmiş ülkelerin resesyon nedeniyle durumlarının
kötüye gitı:nesi de önlenebilmiştir. Bu ülkelerin expansiyonist politikaları resesyonda bile sürdürmeleri, uluslararası ekonominin tekrar
iyileşmesine katkıda bulunmuştur.

Buraya kadar borç verme operasyonunu olumlu yönlerinin kı 
saca özetlenmesine çalışılmıştır. Şimdi- ise aynı mekanizmanın olumsuz etkileri üzerinde durduğumuzda; bu konuda ilk dikkati çeken nok~
.ta, sözkonusu borçların oldukça kısa vadeli ve ticari · faiz haddinden
arzedilerek kullanılmış olmasıdır. Ayrıca 111. dünya borçlarının yükünü
daha da ağırlaştıran borcl.anma fakir ülkelerinkinden oaha çok orta
gelirli ülkelerinki olmuştur. Çünkü fakir ülkeler borçlanmaya gittiğinde borç birikiminin öncelikle ihracat artışına yöneldiği görülmektedir.
Orta gelirli ülkelerde ise bqnka
25) Helleiner, Op. cit.
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istikrazları

içinde ticari ve des-

Çünkü bu çeşit krediler onların
uluslararası kredi itibarlığı yönünden daha az risk taşımaktadır.
Fakat bu tip borçlanma uzun · dönemde, ülke ekonomisi üzerinde
pozitif etkilerini kaybetmektedirler. Resmi borçlanmalar ise optimal
miktarlarda olmamakta ve de çoğu zaman rasyonel şekilde kullanı
lamamaktadır. Fakrr ülkeler ise ancak 1973 sonrası, resmi borçlanma
yollarından büyük çapta yararlanabilmeye başlamışlardır. Daha önceden bu mekanizma fakir ülkeler için yeterli ölçüde işletilmemiştir.

tekleyici

kredil~r yoğunlaşmaktadır.

Vlll.B. Kuzeyin Borç Verebilmede

Aradığı

Temel Faktörler:

1 - 111. Dünyanın süregelen ödemeler dengesi açıkları için yeni
ticari finansal kaynaklar kuşkusuz sınırsız değildir. Özellikle Dünya
ekonomisi yavaş gelişmesini sürdürdüğü sürece, kuzey ödüne verme
işlemlerine girişmede . isteksiz olacaktır. Gelişmekte olan ülkeler, daha
önceden kuşku verici bir borçlanma haline gelmiş, kredi itibarlığını
önemli ölçüde kaybetmiş ise artık bu ülkelerin, gelişmelerini dış finansmanla sürdüremeyecekleri açıktır. Kaldı ki pek çok ülke de halen
bu duruma gelmiş bulunmaktadır.
2 - Bankalar sistemi ve ellerindeki aşırı likiditeye ·her an borç
vermeye hazır tuttukları halde. Hükümetleri onları bu girişimden alı
koymaktadır. Çok sayıda Merkez Bankası'nın; bazı bankaların 111.
Dünyada bu alanda önemli rol oynamasından ve bu ülkelerin hızlı
büyümesine katkıda bulunmasından hiç de hoşnut olmadıkları görülmektedir.
3 - 111. Dünya ülkelerine borç vermeye razı . olunduğu zaman,
genellikle bu ülkelerin kısa vadeli ihtiyaçları olduğu varsayılmıştır. Kuş
kusuz bu varsayım altında, oldukça büyük Eurocurrency kredi kitlesinin, 5 - 7 yıldan fazla vadeli verilip, verilmemesi fikri yatmaktadır.
Yani kısa vadeli finansmanla mekanizmayı başlatıp, sonra onu orta
ve uzun vadeli bir finansmana dönüştürmek amaçlanmıştır. Kuşkusuz
böylece yeni ödeme (repayment) yükümlülükleri . hızla artmakta ·ve
uzun bir döneme yayılmaktadır. Böylece borcun ödeme takvimi başından, ülkenin ihracat işleminin beklenen düzeyde gerçekleşmesine
kadar, ülke için ciddi ve de gereksiz bir risk taşıyan likidite problemi
doğmaktadır. Sonuçta ülkenin ihracat gelirlerinin çok büyük bir kısmı,
borç yükümlülüklerine tahsis olunmaktadır.
4 - Bazı gelişen ülkelerin ise kısa dönemli, çok ciddi ödemeler
dengesi problemleriyle karşılaştığını görmekteyiz. · Bu koşullar altında
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önceden yaptıkları borç anlaşmalarının yükümlülüklerini iptale veya
ertelemeye zorlandılar. Bu_gelişmenin uluslararası finans sistemi üzerindeki etkileri yaklaşık 3 yıldır gergin bir hava içerisinde tartışılmak
tadır. Acaba konu makul olarak gözden geçirilip, yeniden değerlenctt
rilebilir mi? Kuşkusuz 111. Dünyanın bu konudaki bazı düzensiz davranışları en azından kendilerini de yıprattığı kadar, . kendilerinin de bu· ıunduğu uluslararası finansal piyasaları da etkilemektedir. Özellikle
111. Dünyanın finansal geleceğinin güçlüklerini de arttırmaktadır. Ancak konuya özel bankalar topluluğu açısından baktığımızda, onların
kendi aktiflerini çeşitli yollardan garantiye almaya çalıştıkları ve bu
amaçla endüstriyel ülkeler için borçların tekrar takvimlenmesinin, hiç
yoktan daha iyi olacağına inandıkları görülmektedir.
5 - Federal Reserve Survey, 111. Dünya toplam borç miktarını
tahmin etmekte, bunun U.S. Bank aktiflerinin % 6'sınddn ve başka ülkelere bağlı bulunan borçlarının ise % 1,5'tan fazla olmadığını belirt"'
mektedir. Bununla beraber bu durumun Uluslararası Finansal Sistem
için güven verici olmadığına da işaret etmektedir (26 ).
6 - Gelişmekte olan üJkelerin düşük gelir grubuna girenler, özellikle yetersiz bir ihracat yapısına sahip oldukları için, uzun dönemli
kalkınma planlarının finansmanının daha çok önceden ve de resmi
kanallardan uygun dönem ve koşullarda borçlanma yapmış bulunmaktadırlar. Bu nedenle de bu grup ülkelerin .bütün finansal problemleri Uluslararası finansal sistemin istikrarını ve de dünya ekonomisinin
geleceğini, büyüme hızını pek etkilememektedir. Problem yaratan fi. nansman şekilleri, bu ülkelere uygun olmayan dönemler içinde verilenler, temin edilenler olmaktadır . Halbuki sözkonusu ülkelerin makul
bir ekonomik büyüme yapabilmeleri için, özellikle uzun dönemli ve
daha yumuşak koşullu borçlanmalara gereksinimleri vardır .
Kuşkusuz

tüm bu potansiyel problemler, dünyanın içinde bulunresesyondan daha yavaş kurtulmasına ve ihracat gelirlerinin giderek düşmesine neden olmaktadır (Borçlu gelişmekte olan ülkelerin
der . Bunun yanında sanayileşmiş ülkelerin, giderek artan korumacı
tutumları, OECD'nin kendi büyümesini de yavaşlattığı görülmektedir.
Kaldı ki bu koruma, düzensiz bir şekilde, özellikle sanayi malları ihraç
eden gelişmekte olan ülkelere karşı yönlendirilmiştir ki, böylece problemler daha da artmaktadır. Eğer borçlu gelişmekte olan ülkeler bu
koşullar altında ihracatlarını geliştiremezlerse, bu ülkeler borçlarını
duğu

26) Economist, January 1977.
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ödeyeceklerdir? Bu nedenle alacaklı ülkeler ekonomik dış denge
politikalarını bir an için ikinci plana atıp, ya korumacı tutumlarından
vazgeçecek, ya da yeni finans kaynakları bulacaklar ve bunları daha
uygun koşullarda borçlu ülkelere yönlendirecekler, bunu da yapmayacaklarsa kuşkusuz borçlu ülkelerin, borçlarını ödeyememe niskini göze
alacaklardır. Tabii ki bu son durum geçerli olursa, artık Uluslararası
finansal sistem içinde, gelişen ülkeler son derece güç koşullar, bariyerler altında kredi bulabilecekler, 1820, 1870, 1914 ve 1930'1arın
dünya ekonomik ve politik kararsızlıkları, hoşnutsuzlukları tekrar gündeme geri gelecektir (27 ).
nasıl

bugünkü finansal sistemindeki baskıla
Aksi taktirde dünya ülkeleetmek gerekecektir. Kaldı
kabul
hızlarını
büyüme
rinin oldukça düşük
ki bu durum da resesyondan kısa dönemde kurtulmayı sağlayamaya
O halde çözüm,

dünyanın

rın nasıl yönetilebileceğinde aranmalıdır.

caktır.

VIJl.C. Yakın Geçmişte Yaşanan Üçüncü Dünya Büyük Borç
Krizleri Üzerine Kantitatif Notlar
a)

(1973 - 1975) Dönemi :

tüm dikkatlerin üçüncü dünyanın petrolü olmayan
ülkeler üzerine toplandığı görülmektedir. Çünkü söz konusu ülkelerin
borç problemleri dolayısıyla . kaydettikleri iç ve dış ekonomik trendler
tüm dünya ekonomisini etkilemiş bulunmaktadır. Beklenmeyen cari
ödemeler dengesi açığı gelişmeleri ve bu açıkların genellikle özel
finans kurumlarindan borçlanma yoluyla kapatılması yoluna gidilmesi Dünya Kamuoyunda «Üçüncü Dünya Borç Krizi» korkusunu yaratmıştır. Kuşkusuz bu durum en çok borçlanan ile borç verenler grubunu etkilemiştir. Bu konuda çok sayıda gözlemci; o zamanlar şu
görüşü paylaşmıştır : «Petrol üretici ve ihracatçısı ülkelerin finansal
fazlalarının değişmezliği ve sürekliliği altında güçsüz petrol ithalatçısı gelişmekte olan ülkelerin uluslararası finans piyasalarından borç28
lanma~ının bir sonu yoktur» ( ).
1973

sonrası

27) Helleiner, Op. cit.
28) Halsen, John, A . «Notes on LıDC's Debt Problem» in World Development,
V'OI. 7, pp. 145 - 159.
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(Tablo: VI)
Cari Ödemeler ·oengesi Özeti (Milyar Dolar)

gelişmekte

Petrolsüz

Sanayileşmiş

olan ülkeler

ülkeler

Diğer

fazla gelişmiş ülkeler
Büyük petrol ihrac(Jtçıları

1973

1974

1975

1976

-11,3
9,8
1. 1
6,5

-29,9
-13,0
-14,5
67,8

-37,3
16,4
-14,8
34,7

-25,6
- 2.4
-14,3
40,8

1977
-22, ·1
- 7,6
-13,6
34,9

Kaynak : Finance and Development, Vol. · 15, No. 2, June 1978).
~ Not: Sanayileşmiş ülkeler: IMF'nın,' 10'1ar gurubu, Avusturya, Danimarka, Nor-

veç, İsviçre. Diğer sanayileşmiş ülkeler: İMF'nın Avrupa'daki üyeleri ,Avustralya,
Yeni Zelanda, Güney Afrika. Büyük petrol ihracatçıları : Cezayir, Endonezya,
İran, Irak, Kuveyt, Libya, Nijerya, Amman, Katar, S. Arabistan, BAE, Venezueıı.1.

Petrolsüz gelişen ülkelerin ödemeler dengesi açığı, 1973'de 11 ,3,
1974'de 29,9, 1975'de 37,3 milyar dolara çıkmıştır. Kuşkusuz 1973.'dekİ durum en ılımlı bir yıldır. Bilindiği gibi Üçüncü Dünya ülkesi uzun
yıllardır ' geleneksel olmayan ihracatlarını hızla geliştirmişler, yarı
endüstriyel hale gelmişlerdir.
(Tablo: Vll)
Petrolsüz Gelişmekte Olan Ülkelerde GSMH, Ticaret ve Rezervler

GSMH
Büyüme

Hızı

İndex
İTHALAT

Milyar Dolar (US)
Değer Endeksi
Hacim Endeksi

1973

1974

1975

1976

1977

·7,3
100,0

5,3
105,3

3,9
109.4

4,8
114,7

4,7
120,0

79,4
. 100,0
100,0

131,4
150,7
109,8

137,8
160,9
107,8

144,3
159,4
114,0

161,7
167,4
121,ö

67,4
100,0
100,0
12,0
100,0

97,7
137,4
105,5
33,7
91,2

93,8
. 133,1
104,6
44,0
82,7

115,4
142,4
120,2
28,9
89,3

135,2
162,6
123,4
26,5
97.1

167,4
100,0

64,8
96.2

58,3
86,5

72,3
108,0

83,6
124,1

İHRACAT

Milyar Dolar (US)
Değer Endeksi
Hacim Endeksi
TİCARET AÇIGI (Milyar Dolar)
TİCARET HADLERİ
İTHAL KAPASİTESİ

Milyar Dolar/1973 (US)
Kapasite Endeksi
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Brüt

Uluslararası Rezervler
Milyar Dolar (US)

29,6

32,5

Haftalık İthalat

19,0

13.0

42.9

31,3
12.0

15.0

55,1
18,0

(Kaynak: Finance and Development. Vol. 15, No: 2 (June 1978)
lnternational Financial Situation, Vol. XXXI, No . 7)

1974'de petrolsüz Üçüncü Dünya ithalatının parasal değeri % 65,
reel değ.eri (hacim olarak) % 10 artmıştır. Bunun sonucu spekülôtif
stok birikimi ile yüksek derecede likidite bunal ı mı oır:nuştur. İhracatta
·ise. hacim ve değer yükselmesi ise oldukça azdır. % 9 ticaret hadlerinin bozulması, % 4 ithalat kapasitesinin düşmesine rağmen toplam cari açık 29,9 milyar dolar olmuştur. 1975'de ise durum yine kötüdür. Sanayileşmiş ülkelerinde aynı yıl içinde 1974'den başlayarak
önemli ölçüde acık verdikleri görülmektedir . Ekonomik gelişme çok
yavaş olup, GSMH'lar 1973'e oranla düşme göstermektedi r. Burada
yalnız iki değişik durumla karşılaşılmıştır. Biri; büyük petrol üreticilerinin arzlarının artmasına rağmen, Üçüncü Dünya Ülkelerinin petrol
talepleri düşmüştür. İkincisi yine bu ülketerin ihracat piyasalarında
canlılığını kaybetmiştir. Ticaret hadleri endeksi (1973= 100)'e, 1975'de
83'e, ithalat kapasitesi 87'nin altına düşmüştür. Sanayileşmiş ülkelerin ithalat hacimlerinin de dÜşmesiyle, Üçüncü Dünya ödemeler
dengesi açığı rekor düzeye, 37,3 milyar do.lora ulaşmıştır.
(Tablo : Vlll}
Petrolsüz

Gelişmekte

Olan

Bankacılık

Sisteminin Borç ve

Alacakları

(Milyar Dolar}
Aralık

Değişim

Aralık

Değişim

A ralık

1975

1976

1976

1977

1978

13,9
1,1
1,8
1.1 .
17,9

57,4

6,6
0,2

64.,0
4,6

3.4
1, 1
11 ,3

18,1
6,6
92,2

6,0
1,3
4,3

22.3
7,3

Petrolsüz LDC'deki Alacaklar
43,5
Latin Amerika
3,3
Orta Doğu
12.9
Asya
3,3
Afrika
63.0
Toplam
Petrolsüz LDC'nin Pasif Kıymetleri
16·,3
Latin Amerika
6,0
Orta Doğu
10,6
Asya
4.1
Afrika 37.0
Toplam
23;0
FARK:

(Kaynak: Annual Report. 1977/1978 Bank far

1.2
12,8
5,1

4.4
14,7
4.4
80,9

14.9
5.3
49,8
31,1 ·

ınternational

3,6
2,8
5,1
1.4
12,9
-1,6

25,9
10.1
20,1
6,7
62,7
29,5

Settlements)
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Yukarıda verilen tablolardan da açı.kca anlaşılacağı gibi 1974 ve
1975 verilerine göre, Üçüncü Dünyanın borç krizinin sürpriz kabul
edilmemesi gerekir. Kuşkusuz · Üçüncü Dünya büyük çapta Euro döviz piyasasından borçlanmak zorunda kalmıştır. Morgan Guaranty'e
göre, tahmin edilen borçlanma miktarı 1974'de 6,5, 1975'de 8,7 milyar
dolar olmuştur ki bu miktar birkaç yıl öncesine kadar bu piyasa için
önem taşıydn bir meblôğdır (Bkz. Tablo Vlll).

(Tablo: IX)
Petrolsüz Gelişmekte Olan Ülkelerin Eurocurreny. Fon Kullanımı
(Milyar dolar US)

- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- -Aktedilmiş

1973 Aralık
1974 Boyunca
)}
1975
)}
1976
))
1977
1977 Aralık

borçlar

6.453
8.716
12.~74

10.179

Net borçlanma
11,0
4,7
3,8
5,2
5,3
30,0

Depoziti er

Net denge

14.6
0,9
0,7
5,1
8,2
29,5

-3,6
3,8
3,1
0,1
-2,9
0,5

(Kaynak : Morgan Guaranty in the turafile No. 3 (June 1978)
Annual Report 1976/ 77 and 1977/78, Bank for lnternational Setlements)

b)

(1975 - 1977) Dönemi :

.818 (Bank for lnternational Settlement)'ın 1976 yıllık raporuna
göre; µıuslararası bankacılık sisteminin petrolsüz gelişen ülkelerden
63 milyar dolarlık alacağı bulunuyordu. O yıl boyunca da 17 milyar
net borçlanma yapıldığını tahmin etmektedir ki bu meblôğ (toplam
açığın % 45'i) olmaktadır (29 ).
1976 ve 1977 yıllarında Üçüncü Dünya için uluslararası finansal
durum tamamen tersine dönm .üş gözükmektedir. 1976'da toplam dış
açıkları 2S,6'ya düşmüştür. 1977'de de 22, 1 'e inmiştir. Bu durum sanayileşmiş ülkelerdeki ekonomik durumun düzelmeyişirıe rağmen başarılıdır. Fakat ayarlama mekanizmasının, ülkenin gelir ve üretim düzeyleri üzerinde etkileri görülmektedir (GSMH, yıldan yıla düşme gös termektedir). (Bkz. Tablo VI). Yine bu yıllarda Üçüncü Dünyanın
Euro-döviz piyasasından alacak ve borçlarının finansal pozisyonlarının hızla geliştiğini görmekteyiz (Bkz. Tablo IX). Aynı durum ulus29) Annual Report, 1975/ 76, Bank For lnternational Settlements, 1976.
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lararasi bankacılık sisteminde de geçerlidir. Euro-döviz piyasasından
1976 - 77'de yapılan yeni borçlanmalar 14 milyarın üstünde olmasına
rağmen giderek hızla artan ödeme yükümlülükler i nedeniyle gerçekleşen net borç ödemeleri 5 milyardan az olmuştur. Bankacılık sistemine olan borçları ise 1976'da 25,7'den, 1977'de 23',8'e bir düşme
göstermiştir. Bu gelişme uluslararası rezervleri yükseltme yönünde
etkilemiştir (55, 1 - 31,3 - 23,8), (Bkz. Tablo Vll). Kuşkusuz bu durum,
para otoritelerinin rezervlerini geri alabilmek için çok sayıda alternatif denediklerini ve de başarılı olduklarını göstermektedi r.
Buraya kadar ki açıklamalarda, petrol üretmeyen kalkınmakta
olan ülkelerin borç ve- ödeme sorunlarını, ticaret hadlerinin gelişimini
(1973 - 77) dönemi içinde incelemeye çalıştık. Tablolardan genellikle
1974 ve 75 yıllarında korkutucu düzeyde yükselen bir borçlanma göze
çarpmaktadır.

bunun başlıca nedeni sözkonusu ülkelerin cari ödemelerinde verdikleri büyük açıklardır. Özellikle Üçüncü Dünyanı_n 18
petrol üretmeyen ülkesinin yaşadığı borç deneyimlerini inceleyerek
sonunda . varılan so.n uç ise şu olmuştur : Ülkelerin borç yönetim sorunlarının az veya çok oluşunda, ülke ekonomik yönetiminin büyük
etkisi olduğudur. Yine özellikle 1974 ve 1975 dünya ekonomisi trendleri, en çok üçüncü dünyanın petrolsüz gelişen ülkeleri için tehlike
ise; korkunç şekilde büyüyen bir dış borçişaretleri vermiştir. Sonuç _
oranları olmaktadır. Bu durum ise
büyüme
azalan
giderek
- lanma ile
dünya çapında üçüncü dünya borç krizi ·korkusu yaratmış bulunmaktadır. Bununla beraber 1976 ve 1977'de kısmen de olsa ödemeler
dengesi gelişmeleri bu korkuyu biraz azaltabilmiştir. Ancak bu konuda konu ile ilgili taraflarca unutulmaması gerekli bir nokta ise
şudur: İç konjonktür ve ekonomik yönetimin çok önemli bir faktör
olduğunu vurgulamak dış konjonktür veya dünya ekonomik trendle_ri
ve uluslararası ekonomik düzenin bu · konuda önemli olmadıklarını ·
ima etmek olmamalıdır.
Orta ve uzun vadeli uygun koşullarda ve uygun miktarlarda
bir borç arzı, bazı üçüncü dünya ülkelerinin kalkınmalarını hızlandır
mak ve sürdürmek için yeterli gelmiyorsa bu durumda söz konusu ülkeler gelecekte · de borçlanmaya devam edecekler demektir.
Sanayileşmiş ülkelerin yoğun korumacılık yönündeki eğilimleri,
kalkınan ülkelerin döviz kazanmak yönündeki çabalarını güçleştir
mekte ve onların aynı oranda borç bulmalarını ve borç yükümlülüklerini de arttırmaktadır. f.ncak Uluslararası işbirliğinin gelişmesiyle,
Uluslararası ticaret ve sermaye akımJarı teşvik edilebilirse, bu durum
Kuşkusuz
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Üçüncü Dünya Ülkelerinin m·illi ekonomi politikalarındaki yönetimlerini de güçlendirecektir. Ancak gelişen ülkelerin, kendi gerçek büyüme hızlarını belirleyerek, bunun yönetilebilir bir borçlanma politikası
ile ahenkleştirilmesine herşeyden çok ihtiyaç bulunduğu da açıktır.
c)

(1977 - 1980) Dönemi :

1977'den 79'a kadar petrol üret~eyen gelişen Üçüncü Dünya
Ülkeleri grubunun (Tablo X)'daki verilerine baktığımızda, konsolide
cari ödemeler denQesi açığının finansmanında ·3 büyük gelişme dik·
kati çekmektedir (30 ).
-

Net

dış

borçlanma 38 milyardan 45'e

(artış

7 milyardan fazla)

çıkmıştır.

- İçe akan fonlar (Resmi transferler + dış direkt yatırımlar
SDR tahsisleri) 3 milyardan 19 milyara genişletilmiştir.
~

Rezervler ise 7 milyar
1979'da 11 milyara inilmiştir.

azalmıştır.

+

Yani 1978'de 18 milyardan ·

Tüm bu değişmelerin etkisiyle cari ödemeler dengesi açığı 1978'den 1979'a 17 milyar artmış bulunmaktadır. Rezervlerdeki azalış ise,
söz konusu ülkelerin dış borçlanma kapasitesini sınırlayarak ve onları ancak gerekli ithalatı yapabilme (hem de yükselen maliyetler ile)
yönünde zorlayacaktır.
1979 ve 1980'deki net dış borçlanmadaki artışlar, 1977 ve 78'1erdeki akımların düzeyinde değillerdir. Özel finans kurumlarından sağ
lanan uzun dönemli net kapital akımı, 1978'e oranla 1979'da biraz
daha az olmuştur. Burada Ticaret bankalarının bir kısmının uluslararası finansal işlemlerde daha çok ihtiyatlı hareket etmelerinin rolü olmuştur. Bu tutum, 1980'deki gelişmeyi de etkilemiştir. Diğer yandan
ödeme yükümlülükleri daha da artan kısa vadeli kredilerde kesin bir
yükselme görülmektedir. Buna karşılık petrol ihracatçısı ülkelerin de
dahil olduğu resmi kaynaklardan sağlanan uzun dönemli kapital akım
larında ise daha ılımlı bir yükselme bulunmaktadır.
1978'de kısa vadeli içe akan fon akımlarında görülen büyük çapta geniş düzeydeki gelişme, 1974_ve 75'1erde yaşanan tecrübeyi daha
başka bir deyişle . petrolsüz gelişen ülkelerin bu yıllardaki cari ödemeler açığının yarattığı büyük endişenin davet ettiği bir borçlanma
yarışını anımsatmaktadır.

30)
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Halseıı,

Op. cit.

(Tablo: X)
Petrolsüz Gelişmekte Olan Ülkeler; Cari Finans Akımı (1973-79)
(Milyar dolar US)

1977

1978

1973

1974

1975

1976

11,5
Cari Hesap Açığı
1,7
Net borçlanma ve rezerv kullanımı
-9,3
- Rezerv birikiminde düşme
11,0
- Net dış borçlanma
5·,5
a) Uzun dönemli resmi borçlanma
b) Diğer kaynaklardan uzun dönemli
6,6
borçlanma
c) Kredi kolaylıklarına bağlı rezerv
0.3
- kullanımı
d) Diğer kısa dönemli borçlanma
- 1,4
e) Net hata ve kayıplar

36,9
23,7
-1,2
24,9
9,6

45,9
34,2
2.0
32,2
11,4

32,9
20,8
-12,7
33,5
10,2

10,2

14,7

17,6

15,8

25.1

. 1,6
5,1
-1,6

2,4
6,5
-2,8

4,3
3,9
-2,5

0.4
-0,8
-1,7

0,7
1, 1

35,8
28,6 .
14,2
19,6
-11,9 -18,2
37,8
26,1
13,3
12,4

-2.4

(Kaynak: Balance of Payment, Year Book, 1975)
Şokun

absorbe edilmesi ancak, resmi rezervlerde ortak olarak
görülen değişmelere paralel olarak kısa dönemli kapital talepleri kadar ayni hacimde ve de sürekli şekilde uzun dönemli kredi taleplerinin karşılanma oranına bağlı bulunmaktadır.
Petrol üretmeyen gelişen ülkelerde uzun dönemli borçlanmalar
daha çok bir devlet veya devlet garantili borçlanmalar şeklinde ortaya cıkmıştır. Bu tip borçlanmaların tutarı 1979 sonunda 250 milyar
dolara ulaşmış bulunmaktadır. Ortalama her yıl 10 milyar dolar -artış
göstermektedir.
Özellikle petrolü olmayan gelişen ülkelerde (borç/ihracat) ras- .
yosu genellikle düşük gelir grubu ülkelere göre daha yüksektir. örneğin 1978 ve 1~·79'da örneğin ortalama (borç/ihracat) oranı; düşük
gelirli ülkeler grubunda % 200'e yakındır. Diğer Ülkelerin yüksek (borç/ ·
ihracat) ve (Borç/toplam, iç üretim} oranlarına göre, bu konuda en
az etkilenen, belki de başarılı sayılabilecek ülkeler petrol ihracatçısı
ülkeler grubudur. Kuşkusuz petrolü olmayan ülkeler oranında büyük
sanayi mal ihracatçısı ülkeler içinde bu oran oldukça iyimser bulun. maktadır. Bilindiği gibi bu ülkelerde iç tasarruf oranı çok yüksek olup,
yatırimlarında uluslararası fon kaynaklarını kullanmaktan daha çok,
kentji fon kaynaklarını kullanmaktadırlar.
1970'1i

yılların başından

beri; petrolü olmayan

gelişen

ülkelerin
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dış borç kompozisyonlarındaki değişiklik oldukça önemliydi. Kompo-

zisyonda en büyük borç payı, özel finansal kurumlara ve bunların
içinde de ticari bankalara kaymıştır. Gerçe~ten de 1980 başlarında
özel kredi açma yoluyla yaratılan fonların 4/5'i, bu kurumlar tarafın. dan sağlanmıştır. 1973'1erde bu oran aşağı yukarı, yarı yarıya bulunmaktaydı. Özel finans kuruı:nlarının bu borç verme işlemlerine karşı
büyük ilgisinin devamlılığını, kuşkusuz gelişen ülkelerin «exposure»'u
belirleyec ektir.
Toplam borcun (3/5 ile 2/3) arası, nen oil dev ülkeler grubundan; dünyanın batısı ile Asya kıtasında bulunanla rca alınmış bulunmaktadır. Görüleceği gibi yoğunluk esas olarak bu bölgelerd e bulunan ekonomik yönden geniş çapta kalkınma çabasına girmiş ülkeler
olup, bunlar kalkınmalarını genellikle dış finansma nla sürdürme ktedirler. Son 6 yıldır bu kompozis yonda bir değişme görülmem ektedir.
bölgelerd e de kuşkusuz bazı ülkelerin büyük çapta dış
finansman a karşı bir eğilim ve kabiliyeti bulunmaktadır. Bu nedenle
toplam borç; petrolü olmayan gelişen ülkeler içinde farklı çeşitli
büyüklükl erdeki ekonomil er arasınc,ia oransız bir şekilde dağılmıştır.
Fak.at böyle bir dağılımda çeşitli diğer nedenler de rol oynamakDiğer

tadır.

Örneğin; 1979 sonlarında petrol ihracatçısı ve büyük sanayi malları ihracatçısı ülkeler grubunda n 24 ülke; devlet ve devlet garantisi·

verdikleri Uzun dönemli borç miktarı, toplam borcun yarı
sından fazlası olmuştur. 39 düşük gelirli ülke ise bu verilen borcun
ancak 1/5'ine sahip olabilmişlerdir.
altında

borç yapısı dikkate alınarak, ülkeler ve ülke grupları arasındaki farklılıklar incelendiğinde durum yine çarpıcı olmaktadır. Resmi fon kurumlarınca sağlanan borçlarda n düşük gelirli ülkelere verilen
kısmı, bu tür borçların 5/6'sından fazlasını kapsamaktadır. Genellikle
bu borçları, petrol ihracatçısı ülkeler ile sanayi ülkeleri sağlamışlar
dır. Özel kredi veren finansal kurumlar ise petrol ihracatçısı ülkeleriDış

nin henüz sürmekte bulunan dış borçlarını yarısından fazlasını, düşük
gelirli ülkeler borçlarının % 10'unu (ki bu veri tüm petrolü olmayan
gelişen ütkelerin tüm kredilerin in % 3'üdür.) halen ellerinde tutmak-

tadırlar.

Son 10 yıl içinde petrolü olmayan gelişen ülkeler grubu; resmi
borçlanm adan, giderek özel kaynaklı kredilere kaymışlardır. Kaldı ki
özel kredilerin tutarında faiz ve diğer borç servis ödemeleri nedeniyle
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büyük bir yükselme görülmektedir. Bilindiği gibi bu tür kredilerde
dönem için çok yüksek faiz haddi uygulanmaktadır. Bu oranlar
uluslararası borç veren diğer kurumlara ve yabancı devletlere oranla
oldukça çok yüksektir.
kısa

Kuşkusuz yukarıda değindiğimiz bu faktörler nedeniyle borç hizmet maliyetlerindeki yükselmelerin getirdiği olağanüstü yükler, sonuçta borçlu ülkeler grubunun ih.r acat gelirlerinde çok az bir artışa
neden olmuştur. Petrolü olmayan gelişen ülkeler için ortalama borç
·hizmet rasyosu, büyük sanayi mal ihracatçısı ülkelerinkine oranla
çok fazla ağır bulunmamaktadır.
Düşük

gelirli ülkelerin ise (diğer tüm ülke gruplarına oranla) 1977
itibaren ihracat gelir trendi ani ve büyük bir azalma göster(Borç ödemelerinin taksitleri ve faiz ödemeleri hızla arttığı

yılından
m i ştir

için) .
Önümüzdeki yıllarda çok sayıda ülkenin borç geri ödeme dö-· .
nemlerinin kısalığı ve yüksek faiz yükleri nedeniyle borç . servis rasyoları giderek daha da yükseleceği bugünden acıkça gözükmektedir.
Bu durum ise sadece borçlu ülkeler için değil, tüm ülkeler yönünden
de ciddi problemler yaratacaktır. Bu nedenle bazı önlemlerin (örneğin) ilk akla gelen bir önlem olarak; bQrçlu ülkelerin kredi itibarlığını
muhafaza edip, eski borçları yeni borçlar haline getirerek, geniş düzeyde yeniden yayarak vermek gibi) ivedilikle alınması gerekmektedir.
d)

1980 ve

Sonrası

:

Bilindiği

gibi üçüncü dünyanın yaklaşık 25 kadar ülkesi, yine
400 milyar dolarlık borcunun ertelenmesi için uluslararası
bankacılık kesimi ile pazarlık içinde bulunmaktadır. Özellikle Güney
Amerika ülkeleri ile gündeme gelen uluslararası borç krizleri yine
fevkalôd_e önem kazanmaya başlamış bulunmaktadırlar. Günümüzdeki bu sorunun temelinde şu nedeni-er veya gelişmelerin bulunduğu
ileri sürülebilir: Uluslararası sermaye piyasasındaki son 'yıllarda görülen faiz oranlarındaki yükselişler, söz konusu ülkelerin ödemeler
dengesini oldukça etkilemektedir. Bilindiği gibi bu ülkelerin EuroDolar piyasasından büyük çapta borçlanmakta oluşları piyasadaki
dalgalı faiz sisteminin 1970'1erde % 10'1ardan, 1980'1erde % 20'1eri
aşm .ış bulunması, hem ana para, hem de borç servis yükünü büyük · ·
ölçüde arttırmaktadır. Gerçekten de 1980'1ere doğru 20 milyarı bulyaklaşık
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mayan

dış

borç faiz yükü, 1983

başında

60 milyar

doları aşmış

bulun-

maktadır.

Libor (Euro-Dolar piyasasında oluşan faiz) puanlarının % 1 oranında bir düşüş veya yükseliş, yükünde, milyonla ifade edilen bir meblağın azalış veya artışıriı ifade etmekte olduğundan, faiz oranları artık
bu konuda çok büyük bir önem kazanmış bulunmaktadır. Bunun ya- ·
nında son yıllarda yaşanan petrol fiyat şokları da, gelişmekte olpn
ülkenin dış borca başvurusunu büyük ölçüde arttırmış, borç toplamı
1983 boşında 10 yıllık bir süre içinde, 100 milyardan 530 milyar dolara
ulaşmıştır. Tabii bunun yanında gelişmekt~ olan ülkelerin ihraç mallarına olan dış talebin, dünya -ekonomisinin içinde bulunduğu ekonomik r~sesyon nedeniyle giderek azalması, (dış ticaret hadlerinin bu
grup ülkeler aleyhine dönmesi) üçüncü dünyanın borçları ödeyebilme gücünü giderek zayıflatmakta ve onların borcunu ödemek için
yeni- yeni borçlanmalara gitmesine neden olmaktadır (31 ).
(Tablo: XI)
Borçlu Ülkeler (1985)
Ülkeler
Brezilya
Meksika
Arjantin
Kore (Güney)
Venezüela
Filipinler
Endonezya
İsrail
Türkiye
Yugoslavya
Şili
Mısır

Cezayir
Portekiz
Peru
Tayland

1984

1985

93.060
82.619
39.752
37.826
35.537
26.119
25.844
27.487
20.329
19.359
21.730
19.699
17.136
14.638
13.187
10.088

92.347
96.957
. 35.898
38.524
66.473
36.334
53.948
54.535
21.163
16.198
31.159
27.699
32.320 .
18.530
20.245
7.368

(Kaynak: lnternational Financial Statistics, 1986)

31) Morgan Guaranty Trust Co., «World Financial Markets» . June, 1983.
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Daha önceki bölümlerde detaylı bir şekilde açıklamaya çal ı ştığı
mız kuzey - güney (111. Dünya) arası fon durumları konusunu daha
sonra kuzey islôm dünyası arası fon akımları yönünden incelemeye
çalışmıştık. Sorunlar gerek 111. Dünya ve gerekse islôm dünyası yö nünden büyük bir farklılık göstermemekt edir. Her iki grup da, kuzeyin gelişmiş ülkeleri arasında bulunmaz. «Gelişme açığını» . dah9 hızlı
büyüyerek kapatmaya çalışmakta ve sonuçta ise giderek artan bir
ithal talebi ile karşılaşmakta ve bunu finanse edememekte, dolayı
siyle kronik dış ödemeler açığı ile yaşamak zorunda kalmaktadırlar.
Hiç kuşkusuz bu durum, kuzey ülkelerinin ya da onların yönetimindeki uluslararası finansal kurumlardan sağlanan borçlanmalar yoluy- ·
la kapatılmaya yol açmaktadır.
Ayrıca son yıllarda, sanayileşmiş kuzeyin giderek artan hima-

yeci politikaya kavuşması, 111. Dünyanın esasen sınırlı olan ihracat
kapasite~ini fevkalôde etkilemiş ve bu ülkelerin çok daha fazla borçlanmayı zorlamalarına yol açmıştır. Bu gelişme aynı zamanda 111.
Dünyanın ithalatını . kısmasına, büyüme hızlarının 19HO'li yıllar için
ortalama .% 2'yi aşamamasına neden olmuştur. Tüm bu sorunlar, hiç
kuşkusuz petrolü olmayan ülkeler (111. Dünya) için daha da ağırdır.
1973 ve 1979 petrol şoku sonrası, bu ülkeler fevkalôde artan dış
açıkl_arın·ı finanse etmek için, her kaynaktan yararlanma yoluna gitmişler ve dünya kredi dağılımında yapısal bir değişiklik ortaya koymuştur. Şöyle ki; borç veren kurumlar olarak, resmi finans kurum;.
lan yerini, özel finans kurumlarına bırakmış, yine uzun dönemli borçlanmalar giderek azalırken, kısa dönemli borçlanma hacmi hızla artmıştır. Bu sorun ise dünya çapında bir borç krizini yaşatacak düzeye
. ulaşabilmiştir. Hiç kuşkusuz bu sorun, gelecek yıllar için daha da
ürkütücü olabilecektir. Çünkü, OPEC fon~arında şimdiden görülen
azalmalara ek olarak, petrol fiyatlarındaki düşmeler, OPEC ülkeleri
için pek önem taşımıyor ise de, gelişen 111. Dünya . ülkelerinin borçlanılabilir fon ·bulmadaki problemlerini daha da arttıracaktır.
Teorik olarak düşündüğümüzde, bu finansal açıklar fazla veren
ülkelerce karşılanmalıdır. Fakat bu karşılama ve açık giderme fonksiyonu, daha çok direkt olarak hükümetlerarası sağlanan antlaşma
çerçevesinde alınan krediler yoluyla değil, aksine batının uluslararası
finans kurumlarınca, ikinci el olarak açık veren ülkelere fonlar · yoneltildiğinden; borçlanmanın maliyeti fevkalôde artmakta, bu da so runları katmerleştirmektedir.
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Gerçekten yıllardır biriken OPEC fonlarının 2/3'si IMF nezdinde
olup kalanı ise Avrupa para piyasasının finans kurumlarınca kullanılmakta oluşu, bu gerçeği açıkça ortaya koymaktadır.
Yukarıda değinmeye çalıştığımız ge.lişmiş

güney

kuzey ile

gelişmemiş

küre arasındaki bu farklılıklar, yapısal olduğu kadar,
hedefleri ve politikaları yönünden de mevcuttur.

yarım

kalkınma

Özellikle son on yıl içerisinde, sanayileşmiş ülkelerin ekonomik
politikasında önemli. gelişrhel'er dikkati çekmektedir.
oranları,

kararsız

para . piyasaları.

-

Yükselen enflasyon

-

Yüksek gelir, tüketim düzeyleri ve tüketim

kalıplarındaki hızlı

gelişmeler.

-

Gelişen

ülkelerin üretici ve

imalôtcı

olarak ortaya

- Bu nedenle geleneksel maliye ve para politikası
dan özel sanayileşme politikasına geçmeleri. ·

çıkmaları.

uygulamasın-

- Bu amaçla yatırımları büyük hacimde arttırarak, diğer endüstrHerin rekabetini gözönüne alarak gelişmeyi sürdürdükleri.
-

En önemli · araç olarak «himayecilik»

politikasına başvuruları.

Yine bilindiği gibi, ilk önceleri GATT çerçevesi içinde karşılıklı
·ticari görüşmeler, gelişen ülkeler için hayal kırıcı olmuş idi. Fakat
son yıllarda Lome ve Youndee gibi anlaşmalar yoluyla AE.T'nin, Afrika, Karciyib ve Pasifik ülkelerinin ihracatını ve endüstrisini desteklemeye söz verip bunu gerçekleştirememesi ise bu konuda ilgine bir
örnek oluşturmaktadır. üstelik AET, bu ülkelere . karşı da çok yoğun
bir himayecilik uygulamıştır.'
ticaret acısından Kuzey - Güney arası ilişkilerin gelişmesiyle
ilgili olarak ileri sürülen bu görüşler yanında, parasal ilişkiler acısın
dan da şunlar dikkati çekmektedir :
Dış

- Son yıllarda · yüksek enflasyon
keleri de etkilemektedir .

oranları

tüm

sanayileşmiş

ül-

- Bu nedenle ekonomi politikalarında ilk amaç genellikle «Enflasyon ile mücadele» olmuştur.
leri ve
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para piyasası istikrarsızlığı çözümleme
değerinin sürekli yükselişi ile çıkmaza girmiştir.

Uluslararası
altın

girişim

-

Gelişen Ülkelerin 19ao·ıerde büyük bir para reformu yapıi

hususunda büyük caba harcadıkları görülmüştür. Bu reform,
IMF'ce gefişen ülkelere daha büyük hacimlerde SDR tahsisini öngörmekte idi. Bu teklif ise, kuzey tarafından isteksiz karşılanmış ve
günümüze dek uluslararası para sistemini bunalımdan kurtaracak
maalesef önemli gelişme kaydedHememişti.
ması

- Kuşkusuz bu koşullar altında gelişen ülkelerin; kuzeyin himayeci politikaları konusunda giderek artan bir borç yükü ve giderek azalan bir iktisadi faaliyet hacmi ile çalışacağı gerçeği açıktır.
Sonuç ise; gerek dış ticaret, gerekse parasal ekonomik iliş
kiler yönünden güney, kuzeye gidE!·rek arta n bir ba. ğımlılıkla bağlan
makta ve kuzeyin etkinliği ve özellikle, finansman, teknoloji, ilksel
ürünler ihracatı ve enerji konularında fevkalôde artmaktadır.
-

1

Görülmektedir ki, bugüne dek yapılan uluslararası düzeydeki pe.k
çok çalışma ne yazık ki, uluslararası adaleti garanti etmekte, onlara eşit fayda sağlamak ve hizmet vermekte başarılı olabilecek yeni
bir ekonomik düzen yaratacak düzeyde olumlu sonuç ve uygulamalara · ulaşamamıştır. Yıllar boyµ süren kuzey-gUiıey diyaloğu düşmüş
ve hatta güneyin bu konulardaki savunma gücü giderek zayıflamıştır.
Artık zengin ve fakir dünya arası dengeye yaklaşımı sağlayacak_ politikalar bütünlüğünü içerecek, yeni bir ekonomik düzen anlayışının
arqnışı ôdeta kaçınılmaz olmuştur. En azından bu yeni sistem, farklı
politikalar arası aşırılıkları giderecek, ortak bir ahenk sağlamaya yö- .
nelecektir.
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