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Öz

Az gelişmiş ülkeler de kalkınmış ülkeler gibi, ekonomik ve sosyal refahı

yakalamış, temel ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilen , bağımsız bir güç

durumuna ulaşmaya çalışmaktadırlar. Adı kalkınma olarak konulan bu hedefe

ulaşma yolunda az gelişmiş ülkelerin karşılaştıkları en büyük engel sermaye

yetersizliğidir. Bu engeli aşmak için zorunlu seçenek haline gelen dış yardımlar

ve dış borçlar, azgelişmiş ülkelerdeki uygulama biçimlerine göre farklı ekonomik

ve siyasal sonuçlar doğurmuştur. Azgelişmiş ülkelerin kalkınma serüvenindeki

baş aktörlerden olan uluslararası yardımlar, beklenen mucizeyi yaratmaktan çok

uzak kalmıştır. Türkiye ve diğer örnekleri ve tarihsel ge lişimleri ile birlikte,

uluslararası yardımların ekonomik ve siyasal sonuçları bu çalışmanın konusunu

oluşturmaktadır.

Anahtar Sözcükler : Kalkınma, Dış Yardımlar, Sermaye Yetersizliği, Azgelişmiş

Ülkeler, Uluslararası Yardımların Ekonomik ve Siyasal Sonuç ları

Abstract

International Aid: Economic and Political Dimensions

Like developed countries, the developing countries are also trying to become an

independent power which is economicly and social ly in welfare and in capability

of meeting their basic needs easily. Lack of capital is the biggest obstacle that

developing countries are facing to reach the goal named development. Based on

the application forms and practices, the f oreign aid and external debts that

became a mandatory option to overcome this obstacle, caused different

economic and political results in the developing countires. International aid as

the main actor in the development adventure of these countries , has remained

far from to create the expected development miracle. Including Turkey and the

other examples along with historical progresses of economic and political

consequences of international aid constitutes the subject of this study..

Key words: Development, International Aid, Lack of Capital, Developing

Countries, Economic and Polit ical Consequences of International Aid
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ÖNSÖZ
Tarih boyunca en küçük insan topluluğundan en büyük uluslararası birliktel iklere

kadar her toplumun amacı, ekonomik ve sosyal refahı yakalamış, temel

ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilen bağımsız bir güç durumuna ulaştırmaktır.

Dünya üzerinde, bazı devletler sanayi devrimini oldukça erken bir dönemde

gerçekleştirerek halklarına bu olanakları sağlamışlardır. Ancak bu ülkeler, kendi

halklarına bu imkanları sağlarken kalkınmalarını gerçekleştirememiş az gelişmiş

ülkeler ise içinden çıkılması güç bir kısır döngünün içine girmişlerdir: “sermaye

yetersizliğinden dolayı yatırım yapamama, yatırım yapamamadan dolayı

sermaye birikimi sağlayamama”.

Bu kısır döngüden kur tulabilmenin yolu olan kalkınma az gelişmiş ülkelerin

rüyası haline gelirken, dış yardımlar ve dış borçlar devreye girmiş, bazıları için

bu rüya gerçekleşirken diğerleri için sonuç bir kabus olmuştur.

Bu çalışmada, az gelişmiş ülkelerin yaşadığı dış kaynaklarla kalkınma serüveni

anlatılacaktır. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır.

Giriş bölümünde, uluslararası sermaye hareketlerinin tarihsel gelişimi

anlatılmaktadır. Birinci ve İkinci Dünya Savaşları sonrasındaki dönemler de

yaşanan sermaye hareketleri özetlendikten sonra, birinci bölümde kalkınma

çabası içindeki az gelişmiş ülkelerin temel özellikleri, yabancı sermayenin

kalkınma çabalarına olumlu ve olumsuz etkileri, yabancı sermaye çeşitleri ve

kısaca Türkiye’ nin bu konudaki tecrübesi anlatılmaktadır.

İkinci bölüm, “Uluslararası Yardım Türleri” başlığı altında devletten devlete

yardımlar, uluslararası resmi kredi kuruluşları ve uluslararası özel kredi

kaynaklarını incelemektedir. Uluslararası resmi kredi kaynakları kısmında,

kurulduğu tarihten itibaren , bugün dahi az gelişmiş ülkelerin kalkınma

çabalarına sermaye sahibi ülkelerin bakış açısıyla yön veren IMF ve Dünya

Bankası gibi kuruluşların fonksiyonları anlatılmaktadır. Uluslararası özel kredi

kaynakları başlığı altında ise, çok uluslu şirket yatırımlarının uluslararası özel

sermaye hareketleri içindeki hakim ro lü anlatılmakta ve bu rolün kalkınma

çabası içindeki az gelişmiş ülkelerde yaşanan sonuçlarına değinilmektedir.

Üçüncü ve son bölümde ise, az gelişmiş ülkelerin dış kaynaklarla kalkınma

çabalarının ekonomik ve siyasal sonuçları anlatıldıktan sonra , içine düşülen

borç sarmalından çıkış yolları ile ilgili çeşitli görüşler ifade edilmektedir.
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GIRIŞ

Finansman kaynağına ihtiyaç duyanla, bunu sağlayan arasındaki karşılıklı ve sürekli

akde borç denir. Günümüz devleti, üstlendiği çok boyutlu sosyo-ekonomik

fonksiyonlarını gerçekleştirebilecek çeşitli malî araçlarla donatılmış olup, "borç"

bunlardan biridir.

Devletin, iç veya dış piyasadan tamamen serbest iradeye dayanarak, kararlaştırılan

vade sonunda iade etmek ve belli bir karşılık (faiz) ödemek suretiyle sağladığı para

veyahut parayla ölçülebilen ekonomik değerler kamu borçlarını oluşturur.

Borçlanmak suretiyle sağlanan kamu fonları serbest İrâdeye dayanır; belli bir

karşılığı vardır; nihâî bir ödeme olmayıp, belirli bir vade sonunda geriye iadesi

gerekir; zorunlu değildir; genellikle -azgelişmiş ülkeler bakımından- dış kaynaklıdır.

Gelişmekte olan ülkeler, kalkınmalarını sağlayabilmek için ülke içi tasarrufların

yetersiz olduğu zamanlarda dışarıdan sermaye girişi vasıtası ile sağlanan dış

yatırıma ihtiyaç duyarlar. Tasarruf eksiğinin neden olduğu cari işlemler dengesi

açıklarını kapatmak için ülkeye giren bu yabancı sermayeyi kullanırlar.

Üretime dönük olarak gerçekleştirilen yatırımlar Doğrudan Dış Yatırımlardır.

Doğrudan Dış Yatırımlar özellikle II. Dünya Savaşı sonrasında önemini arttırmaya

başlamıştır. Doğrudan Dış Yatırımların gelişmekte olan ülkelerin kalkınmasındaki

yeri önemlidir.

Mali nedenlerden ötürü iflas etmeyen ve asıl varlık sebebi de harcamada bulunmak

olan devlet, önceden tahmin edilemeyen harcamaları finanse etmek; büyük boyutlu

sosyo-ekonomik projeleri gerçekleştirmek; bütçe gelirleri İle giderleri arasındaki

dengeyi sağlamak; ekonomik ve mali konjonktürün gerekli kıldığı tedbirleri almak için

borçlanır.

Devlet, anılan nedenlerden ötürü istediği miktardaki borçlanmayı uygun borçlanma

şartları ile iç ve/veya dıs piyasalardan sağlayabilir. Bu şartlar;

1-Borç verilebilecek bir gelir (tasarruf) düzeyinin olması;
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2-Siyasal iktidara güven;

3- Borç vermekle paradan yoksun kalmaya değecek bir karşılık;

4- Para değerindeki aşınmaya karşı borç verenin korunması.

Devlet, bir taraftan uygun borçlanma şartlarını, diğer taraftan da kendisini böyle bir fi-

nansman kaynağına götüren sebepleri gözönünde bulundurarak, kısa ya da uzun

vadede, içeriden ya da dışarıdan borçlanabilir. Genelde, vadeleri bir yıldan fazla olan

borçlar uzun, 1-365 gün arasında kalanlar da kısa vadeli borçlar olarak adlandırılır.

Kısa vedeli borçlar genellikle inişli-çıkışlı seyirlerinden dolayı "dalgalı borç" olarak da

isimlendirilirler.

Devletin kendi sınırları içinde ve milli parası cinsinden girdiği borçlanmaya içborç,

yabancı para (döviz) ile ve sınırlar dışında yaptığı borçlanmaya da "dış borç" denir. ,

Dış borç, alındığında hissedilir bir ekonomik canlanmaya, ödendiğinde de durgunluk

ve daralmaya sebep olur.

Dış kaynaklı borçlar aynı zamanda ülkenin politik-sosyal yapısında da birtakım

değişikliklere sebep olurlar. Bu nedenle dış borçlar “politik borçlar" olarak da anılırlar.

Sözgelimi, Osmanlı İmparatorluğu'nun XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Batı

ülkeleriyle akdettiği borçlar, önce 1881'de Muharrem Kararnamesi'nin

yayınlanmasını, ardından da Düyun-u Umumiye İdaresi'nin kuruluşunu gerektirmiştir.

“Merkezi İstanbul’ da bulunan Duyun-u Umumiye İdaresi, kararnamede belirtilen

Osmanlı Devleti’ ne ait gelir kaynakları üzerinde denetim kuracak ve Osmanlı

Devleti’ nin borçlarının geri ödemesini gerçekleştirecektir. Duyun-u Umumiye

idaresinin başlıca gelir kaynakları şunlardır: Tuz, damga resmi, alkollü içecekler

resmi, balık rüsumu, ipek öşürü, tütün öşürü, tütün rejisi, Bulgaristan vergisi, Kıbrıs

adası gelir fazlası, doğu Rumeli geliri, tömbeki geliri, gümrük hasılatı fazlası, patent

vergisi geliri fazlası. Bu gelir kalemleriyle, Duyun-u Umumiye İdaresi, Osmanlı

Devleti gelirlerinin yaklaşık %32’ sini tahsil etme hakkına sahip olmuştur.”1

Osmanlı Devletinin ödeyemediği iç ve dış borçlarını düzenlemek  amacıyla,

1 Toktamış Ateş, Siyasal Tarih, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 3. Baskı, İstanbul, 2009,
sf.400.
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alacaklıların talepleri doğrultusunda 28 Muharrem 1299 (20 aralık 1881) tarihinde

açıklanan mali kararlar Muharrem Kararnamesi olarak anılır.  Kararnameye göre

borçların ödenmesi için devletin tüm iktisadi faaliyetlerini yabancılar adına kontrol

etmek amacıyla Duyun-u Umumiye (Borçlar İdaresi) kurulmuştur. Bu kararname

neticesinde devlet ekonomik olarak bağımsızlığını kaybetmiştir.

Azgelişmiş ülkeler kalkınma arzusunun toplumsallaşması, ödemeler bilançolarının

devamlı açık vermesi gibi sebeplerden dolayı dış finansmana muhtaçtırlar. Dış

finansmanın kaynakları: Yardım, yabancı sermaye ve dış borç olarak üç türdür.

Bunlardan "dış borç", serbest rekabet ortamında ve karşılıklı menfaatlerin optimum

düzeyde dengelenmesi halinde, ülke yönünden en uygun kaynak şeklidir. Dış

borçlanmanın sınırı, devletin çağdaş mali yaklaşıma uygun olarak kendisinden

beklenilen fonksiyonları yerine getirebilme kabiliyeti ve borçlanmanın topluma

getirdiği yüktür. Devlet, toplumun kollektif ihtiyaçlarını sağlamak için vardır. Bunu

yaparken de, bir taraftan en az maliyetle azami faydayı sağlayacak şekilde hareket

etmeli; diğer taraftan da, iktisadi, mali, siyasal ve sosyal politikaların işlerliğini

kolaylaştırmalıdır.

Borçlanmanın getirdiği yük ise, genelde, devlet borçlarının finansmanı nedeniyle, bir

takım sermaye ve yatırım malları üretiminden vazgeçmeyi, yani milli harcamalarda

bulunabilme kabiliyetini sınırlamayı ifade eder. Dış borçlanmanın topluma getirdiği

yük, borçlanma yüzünden milli sermaye stokunun azalması veya bu stoka yapılması

gereken net ilavelerin yapılamamasıdır. Özellikle dış borçlar yönünden, devlet

borçlarının sebebiyet verdiği yükün hesaplanmasında iki yöntemden birisi kullanılır:

1) Borçlar toplamının milli gelire oranı (Borçlar/GSMH);

2) Dış borç servisinin döviz girdilerine oranı (Her yıl ödenen dış borç faizi +

Anapara/İhracat).

Genelde, birinci yöntemin esas alınması halinde, oranın % 50 ve üst düzeylerde

seyretmesi, "borç yükü” nün ağırlığını gösterir, ikinci kıstas, "dış borç servis rasyosu"

olup, bu oranın % 30' ların üzerine çıkması iyiye işaret değildir. Bu bakımdan devleti

temsil eden siyasal iktidar için "kamu borçlarının yönetimi" veya "idaresi", oldukça

önemli bir konudur.

"Borç yönetimi", bir ülkenin ulaşmak İstediği sosyo-ekonomik hedeflerin
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gerçekleştirilmesi için, o ülkenin borçlarında oluşan miktar ya da içerik değişimleridir.

Bu değişimler, bir taraftan izlenen para ve maliye politiklarına, diğer taraftan da o

ülkede yaşanan ekonomik şartlara bağlıdır. Borç yönetiminde kullanılan araçlar

birlikte veya ayrı ayrı kullanılabilir. Bunlar, konversiyon, konsolidasyon ve amor-

tismandır.

Konversiyon devletin her yıl ödemekte olduğu borç faizlerinin yükünü hafifletmek

amacıyla, yüksek faiz oranlı borçlarını, çıkardığı daha düşük faizli tahvillerle

değiştirmesidir. Her ne kadar zamanımızda pek kullanılmıyorsa da, genel fiyat

seviyesinin önemli ölçüde düşmesi halinde, konversiyona gidilebilmektedir.

Konsolidasyon: Kısa vadeli borçların uzun vadeli borçlara dönüştürülmesi veya

süresi gelen borçların ödenmeyip, vadelerinin ertelenmesi işlemine denir. Bu son

hali anlatmak İçin, genellikle uluslararası literatürde "moratorium" deyimi kullanılır.

Her ne kadar, bazı maliyeciler "moratorium"u bir devletin iflası anlamında

kullanılıyorlarsa da, mali yönden devletin iflası, ne hukuken, ne de fiilen mümkündür.

Amortisman: Geri istenebilir (muaccel) aşamaya gelen borcun ödenmesidir. Diğer bir

anlatımla, vadesi gelmiş borcun ödenmesi suretiyle, borç miktarında meydana geti-

rilen azaltma işlemidir. Bu azalma "açık" ve "gizli" nitelik gösterebilir. Dolayısı ile nite-

liklerine göre, "açık amortisman" veya "gizli amortisman''dan sözedilir.

Gizli amortisman, para değerindeki aşınmadan ötürü, kamu borçlarında vurgulanan

azalıştır. Açık amortisman ise, borçlu ve alacaklı arasında oluşturulan sözleşmeye

uygun olarak, borcun taksit ve karşılıklarının ödenmesidir. Asıl olan da budur.

Borçlanmanın, "gelir" ve "servet" olmak üzere iki önemli etkisi vardır. Borçlanmanın

gelir etkisi, elindeki satın alma gücünü (para) devlete borç vermek suretiyle bundan

yoksun kalan kimsenin, eski harcama gücünü korumak amacıyla, daha çok

çalışması ve üretimde bulunmasıdır. Servet etkisi ise, devlete borç veren kişilerin,

psikolojik olarak kendilerini daha güçlü ve zengin hissetmeleridir. Bu nedenle devlet

borçlarını yönetirken, hem borçlanmanın sözkonusu etkilerini hem de kendisinin

bizzat sahip olduğu çağdaş niteliği gozönünde bulundurmalı; uzun vadede, makro

düzeydeki mali, sosyal ve ekonomik dengelerin oluşmasına İmkan verecek

politikaları seçip uygulamalıdır.

Kapitalist rejimin ürettiği sermaye fazlası, kendi ülkelerinde bu sermaye fazlasını
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tatmin olacakları büyüklükte karlı yatırımlara kullanamayacaklarından dolayı dış

finansman ihtiyacı içindeki azgelişmiş ülkelere doğru hareket etmeye başlamıştır.

Sermayenin hedefi kar maksimizasyonudur.

Özellikle XIX. Yüzyılda hareketlenen sermaye ihracı, uluslararası ticaretin ve

özellikle alt yapı yatırımlarının finansmanını sağlayarak uluslararası ticaret ve

yatırımların büyük bir hızla artmasını sağladı. Bu dönemde bir çok ülke dış finasman

talebi içindeydi. Bu talepler genellikle borç veren ülkelerden savaş araçları, gemi,

sınai mamuller vb malların alınması alınması şartı ile karşılandı. 1899 yılında

İngiltere’ nin sermaye ihracından sağladığı gelir , dış ticaretinden sağladığının 6 kat

üzerindedir.2

Bu dönemde sermaye ihracının, kapitalist devletler ile bu devletlerin sömürgeleri

arasındaki ilişkinin temelini oluşturduğu görülüyordu. Örneğin İngiltere’ nin sermaye

yatırım alanları özellikle İngiliz sömürgeleriydi. Fransa’ nın sermaye ihraç ettiği

ülkeler daha çok Avrupa ülkeleri olmuştur. Sömürgeleri az olan Almanya’ nın

sermaye ihracı ise Avrupa ve Amerika arasında dağılmıştır.

Uluslararası sermaye hareketlerinin genişlemesinde bankalar çok büyük rol

oynadılar. Atıl sermayeyi karlı sermayeye dönüştüren bankalar, azgelişmiş ülkelerin

üretim araçları ile kapitalist ülkelerin sermayelerine hakim olarak büyük birer güç

haline geldiler.

Özellikle büyük bankalar, küçük işletmeleri yutmakla kalmayıp onların sermayelerine

katılarak kendilerine bağlar, zinciri büyüterek sonuçta tek bir kapitalist ulusa,

kapitalist örgüte dönüştürürler ve üzerlerinde büyük bir denetim kurarlar. Bankalar

aynı zamanda menkul kıymet ihracı sayesinde de büyük karlar elde etmişlerdir.

2 Great Soviet Encylopedia, Macmillan Inc, New York, c.5, s.6
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I - ULUSLARARASI SERMAYE HAREKETLERİNİN

TARİHSEL GELİŞİMİ

A – BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONRASI SERMAYE

HAREKETLERİ:

“1880-1914 arasındaki dönem tarihte “Yüksek Kapitalizm” olarak

isimlendirilir. Gerçekten bu dönemde üretim yanı sıra tüketim, ulaşım,

haberleşme ve tüm bu alanlardaki ortalama yıllık gelişme insanlık

tarihinin hiç bir aşamasında olmadığı kadar yüksek ve hızlıdır. Ve bu

dönemde dünyanın bir tür “paylaşıldığını” görmekteyiz.” 3

Birinci Dünya Savaşının kimi tarihçiler tarafından “paylaşım savaşı”

olarak adlandırılması boşuna değildir. Savaş öncesinde yaşanan

sömürge ve sömürgecilik gerçeği, savaş sonrasında açık ve kaba bir

yağmalama şeklinde değil ama genellikle sömürgelerle yapılan dış ticaret

ve dış borç ekseninde sürmekteydi.

Birinci Dünya Savaşı sonrasında hibe -bağış şeklindeki sermaye akımları

yanında farklı geri ödeme süreleri ile şartlarını, faiz ve diğer maliyetleri

içeren uluslararası borçlar şeklindeki uluslararası sermaye akımları

yaşanmıştır. Dış borçlar hibelere oranla uluslararası sermaye akımlarında

daha büyük yer tutmuştur.

Birinci Dünya Savaşı sonrasında sermaye hareketlerinin canlanmasının

ardında, sanayileşmiş ülke ekonomilerinin oluşturduğu "sermaye fazlası"

vardı. Kapitalist üretim tarzının hakim ol duğu ekonomilerde, büyük bir

"sermaye fazlası" meydana gelmişti. Artık, bu ülkelerin kendi

bünyelerinde karli bir yatırım alanı kalmadığından dolayı, elde ettikleri

sermaye fazlasını en olumlu ve en karlı bir biçimde kullanabilmek için

dışarıya sermaye ihracına başlamışlardı.

3 Toktamış Ateş, Siyasal Tarih, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 3. Baskı, İstanbul, 2009,
sf.356
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Öncelikli amaç, iç piyasada düşük olan karın dış piyasalarda maksimuma

ulaştırılmasıdır. Bu amaçla gelişmiş ülkeler, sermaye fazlalarını dış

ülkelere ihraç ettiler. Az gelişmiş ülkeler sermaye ihracı için en uygun

yerlerdi; kar oranı yüksek, emek ucuz, hammadde bol ve sermaye ise çok

azdı.

Sanayileşmelerini tamamlamış, iç piyasalardaki kar haddinden memnun

olmayıp maksimum kar amacı ile dış piyasalara yönelmiş ülkelerin bu

amaçlarını gerçekleştirmelerinde bankaların çok önemli rolü olm uştur.

Bankalar, bir yandan gelişmiş ülkelerin sermayelerini diğer yandan da az

gelişmiş ülkelerin hammadde kaynaklarını ve üretim araçlarını ellerinde

tutarak çok büyük bir güç haline gelmişlerdi.

Sermaye sahibi ülkeler açısından durum bu iken, borçlanar ak kalkınmaya

çalışan az gelişmiş ülkeler, borçlanmanın getirdiği ağır şartları giderek

daha fazla hissetmeye başlamışlardır. Dış borçların giderek artması ve

borç servis yükünün ağırlaşması borçlanan ülkeler için pek çok sorunu da

beraberinde getirmiştir.

Borçlu ülkeler, bu borçların ödenmesinde yabancı para birimi kullanmak

zorunda olduklarından, kendi ulusal paraları ile elde ettikleri gelirlerini ,

eskiden beri dış ülkelere olan borçlarını ödemek için kullanmışlardır. Bu

zorunluluk az gelişmiş ülkeler açısından büyük problemlere neden

olmuştur.

1930' larda yaşanan büyük ekonomik buhrana kadar uluslararası

ekonomik ilişkiler iktisadın genel ekonomik denge fikrine dayanmaktaydı 4.

Hem iç, hem dış ekonomik düzenlemelerde, kaynakların verimli

dağılımının, arz ve talebin piyasada serbest düzenlenmesiyle mümkün

olacağı düşünülüyordu. Uluslararası ticarette, üretim faktörlerinin sınırlı

hareketinin kaldırılmasının olumlu olacağı düşünülerek, çalışmalar bunun

üzerinde yoğunlaştırılmıştır. 1930' lardaki büyük eko nomik buhran, bütün

4 Abdülbaki Pirimoğlu, Türkiye’ nin Dış Borçları ile İlgili Bir Tahlil Denemesi (1963-1980),
Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi, 1982, sf.25.
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bu temel iktisadi görüşleri ve kaideleri sarsmıştır. Temel iktisadi

çözümler, bu durum karşısında yetersiz kalmıştır.

1920' lerden sonra artan borçlanma dünya ticaretinde düşüş ve ekonomik

buhranla son bulmuştur. Bu dönemde ABD, sermay e ihraç eden, dış

kaynak sağlayan ülkeler arasındaki yerini almıştır. Bu arada İngiltere,

Fransa ve Almanya da uluslararası yatırım ve bankacılık sektöründeki

liderliklerini sürdürmüşlerdir.

Uluslararası işbirliğinin iki önemli oyuncusu Almanya ve Fransa I. Dünya

Savaşı’ nda savaş alanında bitiremedikleri kavgalarını iki savaş arasında

konferans masasına taşıdılar. Birinci Dünya Savaşı sona erdikten sonra

da bu iki devlet uluslararası ekonomik konularda işbirliğine yanaşmadılar.

Dünyadaki en önemli ekonomi olan ABD Birinci Dünya Savaşına girdi ve

1920’ den sonra dünya ekonomisinden çekilerek kendini soyutladı.

Milletler Cemiyeti’ ne, uluslararası örgütlere girmeyi reddetti. Böylece,

ABD’nin sorumluluklarından feragat etmesi ve özellikle Fransızlar ve

Almanlar arasındaki işbirliğinin çökmesiyle neredeyse 100 yıllık

uluslararası f ikir birliği sona ermiş oldu.

Bundan dolayı, uluslararası siyasetteki sorunlar küresel ekonominin

yeniden inşa edilememesinde büyük rol oynadı. Büyük Buhran’ ı

tetikleyen olay bir Avusturya bankasının kurtarma paketi olduğu halde bu

paketin Almanya ve Fransa arasındaki diplomatik anlaşmazlık yüzünden

sabote edilmesi sebebi ile batması olmuştur.

Almanlar ve Fransızlar diğer belli başlı merkez bankalarıyla birlikte

Avusturya bankasının if lasını önlemek ve kur kriziyle finansal krizin

Avusturya dışına yayılmasını önlemek için anlaşma yapmışlardı. Ancak,

bu anlaşma Almanlar ve Fransızlar arasında ekonomiyle hiç ilgisi

olmayan bir tartışma yüzünden bozuldu. Birkaç gün içinde Avusturya

ekonomisi çöktü.
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Bunu Macar, Polonya, Alman, İskandinavya, Büyük Britanya ve nihayet

ABD ekonomilerinin çöküşü izledi. Yani, 1931’deki o muazzam çöküşü

tetikleyen diplomatik bir anlaşmazlıktı ve bunun Fransa ve Almanya

arasındaki ekonomik ilişkilerle hiçbi r ilgisi yoktu.

Bu dönemde ekonomiler ders kitaplarında tanımlanan işçi sendikalarının

olmadığı, küçük firmalardan ve aile çiftliklerinden oluşan rekabetçi

ekonomileri andıran esnek ekonomilerdi. Fakat fedakarlığın

sürdürülebilmesi daha çok siyasi yapıya bağlıydı; ülkelerin demokratik

olmaması bunu sağladı.

O dönemde İngiltere’ de, nüfusun belki % 4 -5’ i oy kullanma hakkına

sahipti. ABD’ de oran bundan biraz daha yüksekti. Yani, dünyadaki zaten

sayıca çok az olan demokratik ülkelerde bile sadece ekonomi k elitler

temsil ediliyordu. İşçi sınıfları, çiftçiler, küçük iş adamları ve esnaflar

sistemde etkin bir şekilde temsil edilmiyordu.

Klasik ekonominin işleyişinin temeli olan bu yapıda entegre bir küresel

ekonominin korunmasının bedelini ödeyenlerin siya si sisteme erişimleri

yoktu ve böylece şikayetleri görmezden gelinebilirdi. Klasik uluslararası

ekonomik düzen sürdürülebilir nitelikteydi, çünkü siyasi sistemler

uluslararası ekonomik entegrasyonun maliyetini büyük oranda görmezden

gelebiliyorlardı. Fakat iki savaş arası dönemde bu durum değişti.

Ekonomiler büyük oranda günümüzün ekonomilerine benziyordu,

fiyatların esnekliğini azaltan büyük uluslararası kuruluşlar ve büyük

ölçekli işçi sendikaları ortaya çıktı.

Demokrasi çok hızlı bir şekilde oldukça ge niş bir alana yayıldı. 1920’ye

gelindiğinde, dünyadaki tüm sanayileşmiş ülkelerde seçim sistemi ve

erkeklerin oy kullanma hakkı vardı. Bir kaç on yıl içinde büyük bir değişim

yaşandı, kadınlara da oy kullanma hakkı tanındı ve böylece genel seçim

hakkı tanınmış oldu.

Artık işçilerin, çiftçilerin ve orta sınıfın siyasi temsilcileri güçlüydü ve

ulusal ekonomide çıkarlarına aykırı gördükleri faaliyetlere karşı harekete
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geçmeye çalışıyorlardı. Sadece arkalarına yaslanıp, makroekonomik

uyum için fedakarlık göstermeyi beklemekten memnun değillerdi. 1920’

lerde ve 1930’ larda Batı Avrupa’daki ülkelerin her birinin hükümetinde

bir sosyalist parti yer alıyordu ve çoğunda bu sosyalist partiler bazı

dönemlerde iktidara geldiler.

Bu, işçi sınıfının, çiftçilerin ve orta sınıfın siyasi etkilerinin artmasının yol

açtığı büyük bir değişimi işaret ediyordu. Küreselleşmenin ilk çağı iyi

işledi, çünkü uluslararası işbirliği ve uyum genel olarak isteniyordu.

Ülkelerin uluslararası ekonomik taahhütleri sürdürmek için ülke içi

izlenen politikaların ekonomik ve siyasi açıdan uygulanabilir olması bu

uyumun gerçekleşmesini sağladı.

Küreselleşmenin yerel karşıtları galip geldi ve 1929 krizine karşı

yaşayabilir bir siyasi alternatif in yokluğunda korkunç bir geri tepme

yaşandı. Tüm dünyada ülkeler içe döndü, problemlerinin çözümünde

askeri ve faşist alanlara yöneldiler. 1930’ ların sonlarına kadar

küreselleşme karşıtlığı hakim oldu; faşist, nazi, komünist ve ulusalcı

ekonomiler bu dönemde yükselişe geçti.

Küresel ekonomik bütünleşmenin problemleri bugün de, önceki dönemde

olduğu gibi, siyasidir; teknik değildir. Günümüzde de tartışmaların çoğu

krizin teknik özellikleri üzerine yoğunlaşmaktadır. Fakat karşılaşılan

krizin temelinde yatan sorunlar teknik, hatta bazı durumlarda ekonomik

bile değildir; siyasidir.

Önceki dönemin, birinci küreselleşme döneminin siyasi sistemleri siyasi

açıdan önem taşıyanların kaygılarını temsil etmek, yansıtmak ya da bu

kaygılara hitap etmek açısından tamamen yetersizdi. Bu durum, o

insanlar siyasi açıdan bir önem taşımadıkları süre ce sürdürülebilirdi;

ancak bu insanlar siyasi açıdan bir önem taşımaya başladıklarında,

siyasi açıdan örgütlendiklerinde, siyasi sistemin ekonomik

bütünleşmeden zarar gören ya da zarar gördüğü düşünülen kişilerin

kaygılarına cevap vermemesi sistemin gelece ği açısından hayati bir

önem kazandı.
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Uluslararası ekonomik faaliyetlerden zarar görenlerin sisteme karşı

tepkilerinin, ekonomik entegrasyondan fayda sağlayanların desteğinden

çok daha ağır bastığı hızlı, çarpıcı ve etkileyici bir şekilde görüldü. Siyasi

sistemin ekonomik koşullardan zarar gördüklerini düşünenlerin

talepleriyle ilgilenmesi zorunludur  ve fayda sağlayanlar pahasına

ekonomik ilişkilerin kaybedenleri olduklarını düşünenlerin kaygı ve

şikayetlerini göz ardı etmemesi gerekir.

Bugün, 100 yıl önceki gibi, küresel ekonomik entegrasyon somut ve genel

kabul gören önemli faydalar sağlıyor. Küresel entegrasyon olmaksızın,

pek çok olumlu açıdan, dünya bugünkü gibi bir yer olmayacaktı. Ancak,

bugünkü durumun bazı bölgeler, gruplar, sanayiler ve hatta t üm ülkeler

için çok ciddi maliyetler getirebileceğini görmek çok önemlidir. Bu

kaygılar göz ardı edilemez. Sadece kazananları ödüllendirmek yeterli

değildir, küreselleşmenin kaybedenlerinin kaygılarına da değinmek

gereklidir.

Bugün geçerli olan yaklaşım, kriz yönetimine ilaveten, serbest ticaretin

uzun dönemli  faydaları ve küreselleşme konusunda entellektüel

açıdan insanları ikna etmeye dayanıyor; ancak bu artık yeterli

olmayacaktır. Ortada, kısa vadeye odaklansa da somut ve doğru

algılanmış  talepler vardır. Zor olan ise, küreselleşmeyle ilgili kafalarında

ciddi soru işareti olanların meşru olan taleplerine t atminkar yanıt

vermektir.

Bu gelişmelere paralel olarak dünya ticareti Birinci Dünya Savaşı ve

sonrasındaki krizin yarattığı bunalımın ardından savaş öncesi düzeye

çıktıysa da, 1929'daki Büyük Kriz sırasında bu oran düşmüş ve bir daha

1913 yılındaki dünya ticaret hacminin üzerine ancak felaket çağının bitimi

olan 1948' den sonra yükselebilmiştir 5 .

Gerek iş çevreleri gerekse hükümetler, Birinci Dünya Savaşı'nın yarattığı

geçici kesintilerden sonra dünya ekonomisinin 191 3 öncesi mutlu günlere

5 Rostow, 1978; 669
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döneceğini beklemiştir. Gerçekten de, bu dönemde hem iş dünyası hem

de hükümetler ücret artışlarını ve çalışma sürelerini kendi menfaatleri

doğrultusunda biçimlendiren ve bunların sonucu olarak da maliyetleri

yükselten güçlü bir emek piyasası ve sendikalardan rahatsız olmuş

olsalar da bu konuda çok da tepki göstermemişlerdir.

Çünkü onlar devrim ve iç savaşlarla kesintiye uğramış ülkelerde savaş

sonrası dönemde ekonomik genişleme beklemeye başlamışlardır. Ancak,

yeni koşullara uyum sağlamanın beklenilenden daha zor old uğu görülmüş

ve belirtilen bu fiyat ve ekonomik genişlemeler 1920' lerde büyük bir

çöküşe doğru adım adım ilerlemişlerdir. Bu durum iş gücünün

zayıflamasına neden olmuştur.

Bu dönemde İngiltere'deki işsizlik % 10'un üzerine çıkmış ve sendikalar

1932' lere kadar geçen 12 yıllık sürede üyelerinin yarısını kaybetmiştir.

Böylece işgücü piyasasındaki denge işverenlerin lehine bozulmuş ve

refah düzeyinde azalma meydana gelmiştir.

Birinci Dünya Savaşı’na taraf olan ülkeler, özellikle de kendi

topraklarında savaşanlar ekonomik ve mali açıdan yıpranırken, savaşta

tarafsızlığını koruyan İskandinav ülkeleri, Hollanda ve İsviçre, savaşı da

fırsat bilerek zenginliklerini artırmışlardır.

Ancak, bu fırsattan en çok Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Latin

Amerika ülkeleri yararlanmıştır. Mali ve ekonomik açıdan, savaş

sonrasında özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin dış ticaret fazlalarının

arttığı ve dünya altın stokunun önemli kısmını elde ettiği görülmektedir.

Bu dönemde Amerika Birleşik Devletleri savaş so nrası ülkelerin yeniden

yapılandırılmasında her ülkenin başvurduğu bir ülke haline gelmiştir.

Birinci Dünya Savaşı Amerika Birleşik Devletleri' ni dünyanın en büyük

gücü haline getirmekle kalmamış, aynı zamanda tüm dünyanın en

alacaklı ülkesi konumuna da getirmiştir.

Birinci Dünya Savaşı’nın taraflar arasında yarattığı bu dengesizlik,

özellikle savaşı kendi topraklarında yaşayan ve kaybeden ulusları

savaşın sarstığı ekonomilerinin mali yapı ve altın standardının korunduğu
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sağlam ve istikrarlı para polit ik alarına dönme çabası içine itmiştir. 1922

ve 1926 arasında bu çabaların karşılığında uluslar belli ölçülerde başarılı

olmuşsalar da, Almanya'dan Sovyet Rusya'ya kadar uzanan kuşakta,

parasal sistemde büyük ölçüde çöküş yaşanmıştır.

Özetle, özel tasarruflar iş dünyası için neredeyse tam bir sermaye

boşluğu yaratmıştır. Bu gelişmeler, İkinci Dünya Savaşı'nın dolaylı bir

nedeni olarak gösterilen Alman ekonomisinin dış borçlara olan

bağımlılığını artırmıştır. Bu gelişmelere parallel olarak, Alman ekonomisi

son derece kırılgan hale getirmiştir.

1914 yılında başlayan Birinci Dünya Savaşı'nın ardından savaş psikolojisi

1924'te yatışmış ve dengeler savaş öncesi döneme dönme eğilimine

girmişti. Bu dönemde küresel büyümeye dönüş denebilecek gelişmeler de

olmuştu. Ancak, 1924’ten it ibaren 1929'a kadar geçen süreçte ekonomik

göstergelerde tekrar bir sapma yaşanmaya başlamış, bu yıllar arasında

Kuzey Amerika' da yer alan çiftlikler de dahil olmak üzere, bazı

hammadde ve gıda maddelerinin fiyatları kısa bir iyileşmenin ardından

tekrar gerilemeye başlamıştır.

Ücret ve fiyatlardaki bu gerileme, Batı Avrupa'nın büyük kısmında işsizlik

oranında sürekli ve önemli artışlara neden olmuştur. Her iki göstergeden

hareket edildiğinde ekonomide ciddi bir zayıflama olduğu görülmek tedir.

Bu gelişmelere paralel bir sonuç olarak temel ürünlerin fiyatları, talebin

üretime ayak uyduramaması nedeniyle yavaş yavaş düşmeye başlamıştır.

Bu gelişmeler sonucunda dünya ekonomisi birkaç yıl içinde tekrar

problemlerle karşı karşıya kaldı. Komün ist Enternasyonel ekonomik

ısınmanın zirvesinde yeni bir ekonomik krizi önceden görmüştü ve bu

gelişmenin yeni değişimlere yol açacağını ileri sürmüştü. Ancak, kimse

29 Ekim 1929'da New York Borsası'nın çökmesiyle başlayan krizin bu

denli derin ve evrensel olacağını beklememişti 6.

6 Galbraith, 1975; 43-44
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1929 yılını izleyen yıllarda, sanayileşmiş dünyayı baştan başa kapsayan

uluslararası sermayenin büyük ve dikkat çekecek bir payının Almanya'ya

kaydığı gözlenmiştir. Öyle ki, 1928 yılında dünya sermaye ithalatının

yarısını tek başına Almanya yapmıştır. Bu gelişmeler o dönem için

Almanya'nın 20 ile 30 trilyon mark borçlanmasına neden olmuş ve bu

borç düzeyi 1929 krizinde Alman ekonomisini kırılgan bir hale getirmiştir.

Nitekim, 1929-1936 yılları arasında iki güçlü ekonomi (Amerika ve

Almanya) resesyona girmiş ve bu durum dünya üretim düzeyinin

azalmasına neden olmuştur. Bu dönemde özellikle, temel malların

üretiminde bir kriz meydana gelmiş ve bu gelişme 1931 Milletler Cemiyeti

tarafından hazırlanan listelerde yer alan, dış ticaret i birkaç temel mala

bağlı olan ülkeleri (Bu ülkeler; Arjantin, Avustralya, Kolombiya,. Balkan

Ülkeleri, Bolivya, Brezilya, Malaya, Hindistan, Kanada, Şili, Küba, Mısır,

Ekvator, Finlandiya, Macaristan, Meksika, Endonezya, Yeni Zelanda,

Paraguay, Peru, Uruguay ve Venezuela) de krize sokmuştur.

Özetle, 1929'da başlayan ulusal ve uluslararası bu gelişmelerin sebep

olduğu depresyon ve Büyük Buhran, sanayileşmiş ülkelerde yaşayan

insanların büyük kısmı için kitlesel işsizliğe neden olurken, ilgili ülkelerde

alınacak siyasi ve ekonomik kararlar üzerinde büyük ve yaralayıcı etkiler

meydana getirmiştir. İşsizlik yardımı da dahil sosyal güvenlik sisteminin,

özellikle de uzun dönemli işsizlik için, yeterli olmadığı görülmüştür.

Büyük Buhran'ın yol açtığı felaket ve belirsizlik duygusunun iş çevreleri

ve politikacılar arasında yaygınlık kazanması, krizin şiddetini daha da

arttırmıştır. Krizin daha büyük boyutlara ulaşmasını engelleyen ise, bu

dönem itibarıyla halkın iş çevreleri v e polit ikacılara nazaran daha olumlu

beklentilere sahip olmasıdır.

Kitlesel işsizlik ve tarım ürünü fiyatlarındaki düşüş polit ikacıların ve iş

çevrelerinin krizin atlatılmasına ilişkin beklentilerini yok etmiş ancak aynı

dönemde kitle diye tanımlanan yok sul insanlar kendi ihtiyaçlarının

karşılanacağı konusundaki umutlarını bu dönemde bile

kaybetmemişlerdir.
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Kriz döneminin başları olarak nitelendirilebilecek olan, 1929 -1932

arasında dünya ticareti, krizin yarattığı olumsuz gelişmelere bağlı olarak,

bu dönemde %60 düzeyinde gerilemiştir. Çünkü, devletler kendi ulusal

piyasalarını ve paralarını dünya ekonomisindeki belirsizlik ve olumsuz

akımlardan korumak için giderek yükselen engeller uygulamaya başlamış

ve korumacılık anlayışı tekrar ekonomileri içe kapalı hale getirmiştir. Bu

gelişmeler, dünya refahının artırılması için daha önce gerekliliğine

inanılan çok taraflı ticaret sisteminin aksamasına neden olmuştur.

Örneğin, kriz yılları olan 1931-1936 yılları arasında bir takım (1931 -1932

arasında İngiltere, Britanya, Kanada, İskandinavya, ABD; 1936'da

Belçika, Hollanda, Fransa) ülkeler uluslararası sabit kurun temeli olarak

görülen altın standardını terk etmiştir. Benzer şekilde 1931' de İngiltere

neredeyse sembolü olarak kabul edilebilecek olan, 1840'lardan b eri

uyguladığı İngiliz Ekonomi kimliğini ve Amerika da Amerikan siyasal

kimliğinin merkezini oluşturan serbest ticareti bu dönemde terk etmiştir).

Bu dönemde, hükümetler sadece yabancı rekabete karşı gümrük

tarifelerini korumakla kalmamış, daha önce uygu ladıkları tarifeleri daha

da arttırmışlardır. Uluslararası ticaret alanında bu gelişmeler olmakla

birlikte, bu dönemde Batılı Ülkeler ulusal sınırları içinde aldıkları devlet

politikalarında toplumsal düzenlemelerden daha çok, dönemin bir gereği

olarak ekonomik düzenlemelere öncelik vermeye başlamışlardır.

B – İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONRASI SERMAYE

HAREKETLERİ:

İkinci Dünya Savaşı ekonomik, sosyal ve siyasal açıdan önemli sonuçları

da beraberinde getirmiştir. Savaş sürerken tohumları atılan uluslararası

kapitalist işbölümünün savaş sonrasında Dünya üzerinde yaygın olarak

uygulanabilmesi için ekonomik, siyasal ve askeri kuruluşlar

oluşturulmuştur. İkinci Dünya Savaşından yetmişli yılların başına dek

üretim güçleri hızla gelişmiş, oldukça yoğun bir sermaye biri kimi süreci

yaşanmıştır.
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1970' li yıllarda yoğunlaşan bu aşırı sermaye birikiminin gelişmiş

ülkelerde ortaya çıkardığı bunalım yeni bir yapılanmayı ve uluslararası

işbölümleri arayışını da beraberinde getirmiştir. Nitekim, İkinci Dünya

Savaşı sonrasında, birden "az gelişmiş ülkeler"in keşfedilmesi ve az

gelişmişlik ile kalkınma üzerine yapılan araştırmaların hızla artması bir

rastlantı değildir 7.

İkinci Dünya Savaşından sonra uluslararası sermaye hareketlerinin

yönlendirilmesinde, savaştan güçlenerek çıkan ve diğer büyük ekonomik

ve askeri güçleri çeşitli şekillerde kendi yanına alan ABD başrolü

oynamaktaydı.

ABD savaş sonrası ekonomik, siyasal ve askeri kaygılarla Avrupa' nın

ileri ülkeleri ile işbirliğine girerken, Marshall yardımı gibi programlarla da

az gelişmiş ülkeleri kendine bağlamayı hedefliyordu. Bağımlıların sayısı

arttıkça, ABD ve diğer ileri kapitalist ülkelere yeni yatırım ve kar alan ları

yaratılmış oluyordu. 1960 yılında, ABD' nin dış yatırımları dünya

toplamının %60' ına varmıştı.

1950 ve 1960' larda, ekonomik sistemin yürüyebilmesi için devlet içeride

işletmelere ve işçi teşekküllerine müdahalelerde bulunmuştur. ABD de

benzer uygulamalar içine girmiştir. Sosyalist ülkelerde ise zaten devlet

merkezli ekonomik kurallar uygulanmakta idi.

Ancak, uluslararası sistemde ekonomik ilişkilerde Laissez -Faire

uygulaması sürmüştür. Ulusal piyasalara göre , uluslararası piyasanın

tam rekabet şartlarına daha uygun olduğu düşünüldüğünden dolayı,

ulusal ekonomilerde yaşanan merkeziyetçi polit ikaların aksine,

uluslararası piyasalarda liberal uygulamalar sürmüştür.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında, özellikle Asya, Afrika ve Latin Amerika'

da ekonomiler i ilkel tarımsal üretime dayalı, adam başına ulusal gelirleri

asgari geçim düzeyinde bulunan çok sayıda az gelişmiş ülke

bulunuyordu. Bütün bu ülkeler için en önemli amaç, iktisadi

7 Sinan Sönmez, Az Gelişmişlik Sürecini Çözümlemede Yöntem, sf. 74.
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kalkınmalarını gerçekleştirmek ve sonuçta sanayileşmiş birer ülke haline

gelmekti. Dış yardımların yoğunlaşması İkinci Dünya Savaşı sonrasında

bu ülkelerin kalkınma çabalarından dolayı artan dış kaynak taleplerine

bağlı olarak artmıştır.

ABD, az gelişmiş ülkelerin bu taleplerini karşılıksız bırakmamıştır. Bunun

da ABD' nin dış politika amaçları ile çok yakından ilgisi vardır. 8 Savaş

sonrasında ABD’ nin kapitalist dünyanın liderliğine yükselmesi,

uluslararası mali piyasalar ve uluslararası mali sistem üzerinde önemli

roller üstlenen mali kurumlar tarafından da desteklendi.

Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası gibi kurumlarda ABD' nin çok

büyük ağırlığı vardı. 1947' de Türkiye üzerindeki yoğun Sovyet tehdidi

karşısında ABD, Türkiye ve Yunanistan'a 400 milyon dolar tutarında

askeri ve ekonomik yardımda bulunmuştur. Amerika, planlı yardımlarına

1948 yılında uygulamaya koyduğu Avrupa Kalkınma Programı ile

başlamıştır.

Bu yardımlar, bu tip bir programın düzenlenmesini ve uygulanmasını

teklif eden zamanın dışişleri bakanı Marshall' ın ismi ile anılır. Marshall

Planı ile ABD, savaşta büyük hasar gören Avrupa ekonomilerini

güçlendirerek, komünizmin bu ülkelere yayılmasını engellemeyi

amaçlıyordu. 9 Programın uygulandığı 1947-1957 döneminde Avrupa

ülkelerine toplam 13 milyar dolar yardım sağlanmıştır. Çok önemli bir

miktarda olmasa da Türkiye de bu yardımlardan faydalanmıştır.

Yine, 1949 yılının Ocak ayında başkan Truman, Amerika' nın dış

ekonomik polit ikası konusunda kongrede yaptığı bir konuşmasında, az

gelişmiş ülkelere " teknik yardım " yapmanın gerekliliği üzerinde

durmuştur. Bu düşünce daha sonraları Birleşmiş Milletlerin çeşitli

uzmanlık kuruluşları aracılığı ile teknik yardım programları başlatmasına

temel dayanak olmuştur.

8 Türkel Minibaş, Azgelişmiş Ülkelerde Kalkınmanın Finansman Politikaları ve Türkiye, Der
Yayınları, İstanbul, 1992.

9 Abdülbaki Pirinoğlu, a.g.e., 1982.
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Amerika, 1950 yılında çıkardığı ve Uluslararası Kalkınma için Yardım

Yasası (Aid- for International Development: AID ) olarak anılan yasa ile

az gelişmiş ülkelerin kaynaklarını geliştirmeyi ve ekonomik refah

düzeylerini yükseltmeyi politik bir hedef olarak belirlemiştir.

1953 yılında Nato' nun kuruımasına kadar, özellikle Kore savaşı

esnasında Amerikan yardımları ağırlıklı olarak askeri alana kaymıştır.

Fakat Nato' nun kurulması ile güvenlik sorunları ortak bir plana

bağlanınca, toplam Amerikan yardımları içinde ekonomik yardımlar

yeniden askeri yardımlardan daha yüksek olmaya başlamışır.

Bu arada Bretton Woods Konferanslarında kurulan Dünya Bankası, 1946'

da ödünç verme programlarına başlamıştır. Öncelikle Batı Avrupa' ya,

ekonomilerinin onarımı ve kalkınmalarını tamamlamaları için kaynak

sağlayıp, sonraki dönemde de az gelişmiş ülkelere dönük faaliyetlerine

başlamıştır, halen de bu tür faaliyetlerini sürdürmektedir.

Dünya Bankası'nın ikiz kuruluşu olarak da anılan Uluslararası Para Fonu

da gelişmiş ve az qelişmiş ülkelere dış kredi sağlamaktadır. Ancak bu

kuruluşun kredileri kısa süreli olup, üye ülkelerin ödeme güçlüklerini

gidermeye yöneliktir. Zaman içinde, giderek makro ekonomik istikrar

programlarının finansmanını sağlamak için, Dünya Bankası ile işbirliği

içinde, orta vadeli krediler de vermeye başlamıştır.

1945' ten sonra kendini gösteren soğuk savaş koşulları içinde, Sovyetler

Birliği ve öteki sosyalist ülkele r de, kendi nüfuz alanlarının dışında kalan

az gelişmiş ülkelere kalkınma yardımları yarışına girmişlerdir.

30 Eylül 1961 tarihinde, Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü ( OEEC)

yerine, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) kurulmuştur. Bu

örgüte Avrupalı üyelerle birlikte ABD, Japonya, Avusturalya ve Yeni

Zelanda da katılmıştır.

Bu kuruluşun faaliyetlerine başlaması ile birlikte, az gelişmiş ülkelerin

kalkınma çabalarını desteklemek, ortak yardım uğraşlarına üyelerin

dengeli şekilde katılımını sağlamak amaçları ile, örgüt çerçevesinde bir

Kalkınma Yardımları Komitesi (DAC) oluşturulmuştur. Halen Batılı
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ülkelerin resmi kalkınma yardımları (Official Development Assistance:

ODA) bu komite aracılığı ile dağıtılmaktadır.

Uluslararası sermaye hareketleri bu şekilde canlanırken, dış borç

sorunları Dünya kamuoyunun yakından takip ettiği bir gündem haline

gelmiştir. Bu süreç esnasında ortaya çıkan durumlardan birisi, faiz

oranlarının yüksekliği ve borç yükünün ağırlığı karşısında bir çok borçlu

ülkenin, ödeme taahhütlerini zamanında yerine getirememesi olmuştur.

Bu duruma düşen ülkelere yeni bir takım kolaylıklar sağlamak üzere,

borçlu ülkelerle alacaklı ülkeler arasında görüşmeler yapılmış ve sonuçta

borçlu ülkelerin, dış borçlarının bir kısmının silinmesi ( ö rneğin, faiz

borçları gibi) ve borcu geri ödeme sürelerinin uzatılması gibi, bazı yeni

kolaylıklar ve düzenlemeler getirilmiştir.

Böylece de, bazı ağır borçlu ülkeler büyüme hızlarını yükseltip, dış borç

ödemelerini düzenli yaparak kredi itibarlarını artı rmışlar ve yeniden

uluslararası sermaye piyasalarına girebilmişlerdir. Şili, Meksika, Brezilya

ve Venezuella gibi ülkeler, bu gruba dahildirler.

Doğu Avrupa ve eski Sovyetler Birliği' nin dağılmasından sonra, 1990'

ların başlarından it ibaren uluslararası ekonomik ilişkilerde yeni bir

gelişme ortaya çıkmıştır. Bu dağılma sonucunda, bağımsızlıklarını elde

eden ülkeler, yoğun bir şekilde özelleştirme ve piyasa ekonomilerini

benimseyip, büyük bir döviz darboğazı yaşayarak, dış kaynak ve dış kredi

ihtiyacı duymuşlardır.

Bu durum karşısında uluslararası kuruluşlar ve Batılı sanayileşmiş ülkeler

tarafından, kendilerine krediler sağlanarak, destek olunmuştur. Hatta, bu

ülkelere sağlanan kredi ve kaynakların az gelişmiş ülkelere sağlanan

kredilerde düşme yaratacağı korkusu da çeşitli şekillerde dile getirilmiştir.

Tablo l' de azgelişmiş ülkelere sağlanan resmi kalkınma yardımlarına ait

bilgiler  yeralmaktadır.
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Tablo 1 - OEC.D. Tarafından Sağlanan Resmi Kalkmma Yardımlan
Yıllar Cari Fiyatlarla 1992 Fiyatlanyla GSMH'nin

(milyar dolar) (milyar dolar) Yüzdesi

1970 7 35 0.34
1975 13.9 41 0.35
1980 27.3 47.2 0.35
1985 29.4 55 0.34
1989 45.7 55.9 0.32
1990 54.5 59.8 0.34
1991 58.6 62.1 0.35
1992 62.7 62.7 0.35
1993 56 57.1 0.3

Kaynak: Prof. Dr. Halil Seyidoğlu, Uluslararası İktisat, 1996, sf.637

II. Dünya Savaşı’nın hemen sonrasında ABD’nin himayesinde tesis edilen IMF,

Dünya Bankası, GATT ve OECD gibi uluslararası kuruluşların hayata geçirilmesi

globalleşme sürecine ivme kazandırmıştır. Hemen hemen tamamı 1940'ların ikinci

yarısında kurulan bu kuruluşların da katkısıyla 1950'ler ve 1960'larda yeni bir

globalleşme dalgası ortaya çıkmıştır.

Öte yandan, 1950’li ve 1960’lı yıllarda global üretim ve bununla birlikte global ticaret,

hem gelişmiş hem de bir çok gelişmekte olan ülkelerde hızlı bir şekilde artmıştır. Bu

dönemde ticaret hacminin büyümesi kadar önemli diğer bir gelişme de, dünyanın

dörtbir yanında faaliyet gösteren ABD patentli trans-nasyonal firmalar tarafından

gerçekleştirilen doğrudan yabancı sermaye yatırımlarındaki hızlı artıştır.

Bu yatırımlarındaki hızlı artışla birlikte trans-nasyonal firmaların faaliyet alanları da

değişmiş ve daha önceleri iptidai mamuller ile üretim faktörü bolluğuna dayanan

imalat sektöründe yoğunlaşan trans-nasyonal firma faaliyetleri 1970’lere doğru yerini

teknoloji yoğun imalata ve hizmet sektörüne bırakmıştır. Bütün bu gelişmeler,

ülkeler arasındaki entegrasyon sürecini hızlandırmıştır.



21

1970'li yıllar globalleşme açısından bir dönüm noktası sayılabilir. Ağustos 1971’de

Bretton Woods Sistemi’nin çökmesiyle sabit kur sistemi terk edilmiş ve gelişmiş

ülkeler -başta ABD, Almanya, İngiltere ve Japonya- peş peşe sermaye hareketleri

üzerindeki kısıtlamaları kaldırmışlardır.

Bu ülkelerde sermaye hareketleri üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması, finansal

globalleşme ile olağanüstü bir ivme kazanmıştır. OPEC petrol fiyat şokları

sonrasında Avrupa piyasalarına akan ‘petro-dolar’ ların giderek artması ve 1974'ten

itibaren gelişmiş batı ülkelerinde kendini gösteren ekonomik durgunluk, muazzam

miktardaki petro-dolar fonlarının gelişmekte olan ülke piyasalarına akmasına neden

olmuştur. Ekonomik durgunlukla beraber getiri oranı düşen sermaye, getirisi

nispeten daha yüksek olan gelişmekte olan ülke piyasalarına yönelmiş ve yüksek

miktardaki petro-dolar fonları bu piyasalara akmıştır.

Öte yandan, 1970'lere kadar Amerikan orijinli trans-nasyonal firmalar dünya

üretiminin hemen hemen yarısını karşılarken, 1970'lerden itibaren diğer gelişmiş

ülkeler ve Japonya ile bazı Latin Amerika ülkeleri ABD ile rekabete

girmişlerdir. Özellikle Alman ve Japon firmaları, ABD’ li firmaların verimlilik çizgisini

yakalamışlar ve uluslararası piyasalarda bu ülke firmalarının ciddi rakibi konumuna

gelmişlerdir. Bütün bu gelişmeler dünya ticaret hacminin ve rekabetin artmasına ve

dolayısıyla da üretimin globalleşmesine ortam hazırlamıştır.

1980’ li yılların başından itibaren de gelişmekte olan ülkeler liberalleşme serüvenine

katılmış ve gelişmekte olan ülkelerin pek çoğunda özelleştirme, piyasa ekonomisi,

finansal serbestleşme, dünya ile entegrasyon gibi kavramlar eskisine göre çok daha

fazla rağbet görmeye başlamıştır. Bütün bu gelişmeler gelişmiş ülkelerle gelişmekte

olan ülkeleri birbirlerine daha da yakınlaştırmıştır. Öte yandan, sanayi alanında

yoğunlaşan firmaların faaliyetleri, hızlı pazar değişiklikleri, ürün ve üretim

teknolojisindeki baş döndürücü gelişmeler, rekabetin kızışması sonucu 1980’li

yıllarda globalleşme çok daha belirgin bir hal almıştır.

1990’ların başlarında eski Doğu Bloku ülkelerinin ekonomik ve siyasi çöküşüyle bu

süreç zirveye ulaşmıştır. Planlı ekonominin hakim olduğu bu ülkeler zamanla

ekonomik ve siyasi açıdan Batı ülkelerine yaklaşmaya başlamışlardır. Uzun
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yıllardan beri hakimiyetini devam ettiren komünist sistem yerini demokrasi ve piyasa

ekonomisine dayalı bir sisteme bırakmıştır.

Yine, GATT müzakereleri çerçevesinde 15 Aralık 1993 tarihinde 117 ülkenin katılımı

ile gerçekleştirilen ve tarihin en kapsamlı ticari anlaşması unvanını taşıyan Uruguay

Raundu ekonomik globalleşme açısından en önemli gelişmelerden birisidir

(DPT,1995). 1986’ da Uruguay’ın Paunta del Esta şehrinde Ticaret Bakanları

Toplantısı ile başlayan ve yedi yıl süren yoğun müzakereler 1993’te sonuçlanmış; 15

Nisan 1994’ te Fas’ta imzalanan Nihai Senetle de yürürlüğe girmiştir. Nihai Senet,

sadece dünya ticaretinde yalnızca serbestleşme sağlamakla kalmayıp; ihracattaki

sübvansiyonların elimine edilmesi, anti-damping uygulamaları, ticaretteki teknik

engellerin kaldırılması, ve koruma tedbirleri gibi pek çok alanda çok taraflı ilke ve

kuralların hayata geçirilmesine de imkan sağlamıştır.

Bu sonuçların uygulanmasını sağlamak için kurulan Dünya Ticaret Örgütü (WTO),

ekonomik globalleşme açısından çok önemli bir gelişmedir. Ekonomik globalleşme

açısından önemli gelişmelerden bir diğeri de, Çok Taraflı Yatırım Anlaşması,

(MAI)’dir. Bu anlaşmaya göre, uluslararası alanda faaliyet gösteren herhangi bir

firma bu anlaşmayı onaylayan ülkenin firmasıymış gibi o ülkede rahatça faaliyet

gösterebilmektedir.

Özetle; I. Dünya Savaşı’na değin gelişme eğilimi gösteren globalleşme süreci, 1914-

1945 arasında düşüş eğilimi göstermiş ve II. Dünya Savaşı sonrasında tekrar

yükseliş trendine geçmiştir. 1980’li yıllardan itibaren bu süreç daha da hızlanmış ve

1990’larda zirveye ulaşmıştır.
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BİRİNCİ BÖLÜM

I - ULUSLARARASI SERMAYE HAREKETLERİNİN

NEDENLERİ

A - TANIMLAR

1) Azgelişmiş Ülkelerin Temel Özellikleri:

Azgelişmilik kavramı ve yapılarının oluşması sanayi devrimi sonrasında

ortaya çıkmış olduğu halde İkinci Dünya Savaşı sonrasına kadar fazlaca

dikkat çekmemiştir.

Azgelişmişlik süreci tarihsel, ekonomik, sosyal, polit ik koşulların

sonucunda ortaya çıkmıştı r. Bu koşulların ortaya çıkardığı ekonomi,

ticaret ve yatırım ilişkileri, sermayenin sanayiye yönelmesini

engellemiştir.

İktisadi olarak az gelişmiş ülkelerin temel özellikleri, kişi başına milli

gelirin düşük oluşu,yatırımların ve tasarrufların yetersizliği, yüksek

işsizlik ve enflasyon oranları, tarımda verim düşüklüğü, üretimde ve

ihracatta tarımsal ve emek yoğun malların payının yüksek olması ve hızlı

bir nüfus artışına sahip oluşudur. Bu ülkelerin tüketim harcamalarının

milli gelir içindeki payı da yüksektir. Kişi başına düşen gelirin düşük

olması nedeniyle, gelirlerin büyük oranı temel ihtiyaçların karşılanması

için ayrılmaktadır. Bu durum ise tüketim harcama oranını

yükseltmektedir.

Kamu harcamaları düşük olduğu için sağlık, eğitim gibi hizm etler

yetersizdir. Gelişmekte olan ülkelerde ithalatın GSYIH’ ya oranı ihracatın

GSYIH’ ya oranından çok daha yüksektir. Bu durum, az gelişmiş ülkelerin

kalkınmaları için gerekli yatırım ve üretimde ithalata bağımlı olunduğunun

bir göstergesidir. İhraç ürünleri tarım ve emek yoğun mallardan oluşurken

ithal ürünler teknolojik ve capital yoğun mallardan oluşmaktadır. Bu

ürünlerin alım satımının gelişmekten olan ülkeler aleyhine fark yaratacağı

açıktır.
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1960-1962 yıllarında Türkiye’ de kişi başına düşen milli gelir 200 dolar

civarındadır. 200 dolarlık kişi başı milli gelir düzeyine batılı gelişmiş

ülkeler yaklaşık ortalama 100 yıl once ulaşmışlardı.

Beslenme düzeyleri yetersizdir. Ülkede sağlık koşulları olumsuzdur.

Eğitim ve öğretim seviyesi, okuma-yazma oranı oldukça düşüktür. Kendi

kimliğini oluşturabilmeleri için ihtiyaçları olan kurumlardan yoksun

olduklarından dış etkilerle yönlendirilmeye, bozulmaya  açıktırlar.

Sosyal açıdan çok büyük eşitsizlikler vardır. Üretim teknikleri ve üretimde

kullanılan araçlar ilkeldir. Sanayileşme yetersizdir, yeraltı kaynakları

genelde israf edilir. Buna karşılık ticaret çok fazladır; komisyoncu ve

tefeci sınıflar, üretici ve tüketici sınıflar arasına girerek büyük karlar elde

etme olanağı bulurlar.

Tarımsal verimlilik düşüktür, yapısında gizli işsizlik barındırmaktadır;

1. Tarımda emek-yoğun üretim şekli,

2. İlkel teknolojik  yapı,

3. Artan nüfus paralelinde verimsiz arazilerin tarıma açılması,

4. Genellikle tarımsal faaliyetlerin küçük aile işletmeleri tarafından yapılması.

Genel tablo ise, ülkenin dışa bağımlı olmasıdır. Gelir dağılımı dengesiz

olduğu için, orta sınıflar zayıftır. Az gelişmişliğin genel göstergesi olan

bu koşulların aşılması, bu ülkelerin başlıca amacı haline gelmiştir. Bu

amacın adı da konulmuştur: "kalkınma".

Kalkınmanın amacı dar anlamda gelişmekte olan ülkelerin ekonomik yapılarının

modernleştirilmesi ve sosyoekonomik yapının dönüştürülerek iyileştirilmesidir. Hızlı

nüfus artışı, yetersiz ve yanlı beslenme, yetersiz ve elverişsiz sağlık koşulları,

yüksek orandaki bebek ölümleri az gelişmiş ülkelerin tipik ve kalkınma bağlamında

dönüştürülerek iyileştirilmesi gereken özellikleridir. Kalabalık kırsal nüfusun yeterli ve

düzenli alt yapısı olmayan kentlere hızlı göçü ile çarpık bir kentleşme ortaya

çıkmaktadır.

Eğitim seviyesi ve okur-yazar oranı düşüktür. Genel sosyal ve kültürel yapıya

gelenekler hakimdir. Bu da kadının ekonomik ve sosyal alandaki yerini ikinci plan

olarak belirlemektedir. Kadınların faal ekonomik ve sosyal hayata katılamadıkları
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ortamda, çocuk işçilerin sayısının yüksekliği dikkat çekmektedir. Teknolojik üretim ve

teknik kadrolar oldukça yetersizdir, dolayısı ile üretimde verimlilik düşüktür.

Bütün az gelişmiş ülkelerin amacı, kişi başına düşen milli gelir düzeyini

artırmak ve diğer sosyal problemleri de çözerek, gelişmiş bir ülke haline

gelmektir. Kişi başına düşen milli geliri artırmanın yolu, sermaye

birikimini ve buna bağlı olarak da tasarrufu artırmaktır.

Az gelişmiş ülkeler, kalkınmalarını sağlayacak yatırımlar için iç

tasarrufların ve iç kaynakların yetersiz olması nedeniyle dış kaynaklara

gereksinim duyarlar. Ancak bu yolla ithalat için döviz sağlayabilirler, yeni

üretim teknikleri deneyebilirler, ülkenin ihtiyaç duyduğu yatırımları

gerçekleştirilebilir lerdi.

2) Dış Borç ve Dış Yardım Tanımları

Dış borç ve dış yardım kavramları, çoğu literatürde aynı anlamda

kullanılmakta ise de esasında bu iki kavram birbirinden farklıdır: Dış

yardımlar, hibeler gibi geri ödeme gayesi olmayan kaynaklar, geri

ödenmek üzere, ancak düşük faizle ve uygun ödeme süreleri ile temin

edilen krediler, askeri malzeme veya teknik öğreti yardımları gibi,

piyasadaki kurumlardan aynı şartlarla sağlanamayacak olan dış

kaynaklardır.

Ekonomik açıdan kalkınmalarını sağlamış sanayileşmiş ülkeler,

gelişmekte olan ülkelere sağladıkları kredileri, genellikle dış yardım

olarak nitelendirirler. Yine, gelişmiş ülkelerin az gelişmiş ülkelere

sağladıkları krediler dışında, para veya mal vermek, teknik öğretmek

suretiyle, bunların yaşamaları, kalkınmaları için destek olmaları da,

yardım anlamı içinde düşünülür.

Bütün bunların dış yardım tanımına uyması için, başka piyasalardan aynı

maliyetle sağlanamıyor olması gerekir. Oysa, bu yardımlar yapılırken,

yardım veren ülkelerin bazı amaçları gerçekleştirmek istedikleri de
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unutulmamalıdır. Bu amaçlardan bazıları; pazar bulmak, siyasal etkinlik

sağlamak ve ekonomik açıdan bazı çıkarlar elde etmektir 10.

Dış borçlar ise, genellikle ya piyasa faiz haddinden ya da biraz daha

düşük faiz haddi ile devletler tarafından veya uluslararası f inans

kurumlarınca sağlanan, maliyeti nispeten yüksek olan kaynaklardır.

Azgelişmiş ülkelerde benimsenmiş olan kalkınma mode lleri, batı tarzında

tüketimi arzu eden bir azınlık kesimin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik

olmakla çok eleştirilmiştir.

Buralarda kurulan sanayi yapıları teknoloji, aramal, teçhizat, hammadde

ve bilgi bakımından destekleyici/kurucu ülkelere bağımlı olar ak tesis

edilmiş tir. Dolayısı ile ithal bağımlılığı olan ve iç tüketime dönük olarak

modellenen kalkınma, sanayileşmenin ihtiyaç duyduğu dövizi

sağlayamayacaktır.

B - DIŞ BORÇ VE DIŞ YARDIM KULLANDIRMA

NEDENLERİ

Yirminci yüzyılda kapitalizmin ulaştığı no ktanın en belirgin özelliklerinden

birisi tekellerin var olması, diğeri ise üretim ilişkilerinin

uluslararasılaşmasıdır. Tekeller, kapitalist üretim tarzı içinde yoğunlaşan

sermaye fazlasını ihraç ederek, üretimi uluslararasılaştırmışlardır.

Sermaye ihracı ile ülkeler, uluslararası mali sermayenin halkaları haline

gelmekte idiler. İkinci Dünya Savaşından sonra giderek belirgin biçimde

artan ABD' nin liderliği tartışılmaz bir gerçekti.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında oluşan amaçlar doğrultusunda, gelişmiş

ülkelerle az gelişmiş ülkeler arasındaki ekonomik ilişkiler artmıştır.

A.B.D.' nin İkinci Dünya Savaşı sonrasında, Sovyetler Birliği' nden

bağımsızlığını elde eden ülkelerin sosyalist bloğun etkisi altına

girmemesi için Marshall adı verilen bir yardım program ını uygulamaya

koyduğu daha önce belirt ilmişti.

10 Faruk Yılmaz, Devlet Borçlanması ve Osmanlı’ dan Cumhuriyete Dış Borçlar, Birleşik
Yayıncılık, 1996, sf.19.
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1943 Yılında başlatılan bu yardım programı çerçevesinde, A.B.D.

özellikle Batı Avrupa ülkelerini güçlendirmeye çalışmıştır. Ardından

Türkiye ve Yunanistan' a kadar yardımlar ulaştırmıştır. Sovyetler' in

ideali, komünizmi Ege' den Akdeniz' e yaymaktı. Bu iki ülke, stratejik

açıdan kilit konumda olduklarından dolayı Amerikan yardımlarından

faydalandırılarak, Sovyetlerin bu amacı engellenmeye çalışılmıştır.

Ancak başlangıçta yardım niteliğinde olan katkılar, dah a sonraki

dönemlerde kredi biçimine dönüştürülmüştür. Yani, hiç bir karşılık

beklemeden sağlanan kaynaklar, artık bazı isteklerin gerçekleştirilmesini

talep eden, ya da belli geri ödeme koşullarını kapsayan krediler şeklini

almıştır.

A.B.D., İkinci Dünya Savaşından sonraki dış yardımları, kendi

ideolojisinin (kapitalizm) ve değerlerinin Dünya çapında yayılmasını ve

uygulanmasını sağlamak, zaten bunları uygulayan ülkelerin

güçlendirilmesini temin etmek, kendi ürettiği mallar için de yeni pazarlar

yaratmak amaçlarına ulaşmak için kullanmıştır.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında piyasa ekonomisini uygulayan ülkelerle,

merkezi planlamayı uygulayan ülkelerin, az gelişmiş veya gelişmekte olan

ülkelere ekonomik ve askeri konularda yardım için yarışmalarının altında

bahsedilen bu amaçlar yatmakta idi. O günlerde pek farkedilmeyen bir

şey daha vardı: Bu dönemde başlayan borçlanma furyası, gelecekte

yaşanacak problemlerin de kaynağını oluşturuyordu.

Az gelişmiş ülkeler, kalkınmalarını f inanse edebilecek kaynaklara ya hi ç

sahip değil, ya da çok azına sahip idiler. Diğer tarafta ise, kalkınmasını

bir yüzyıl önce gerçekleştirmiş ve ekonomik bağımsızlıklarını kazanmış

gelişmiş ülkeler yeralmakta idi.

Sonuçta, az gelişmiş ülkelerin kendi başlarına yapabileceği pek fazla bir

şey yoktu. Üretim ve sermaye yetersizliğinden, doğal kaynak, dış pazar

ve eğitime kadar uzanan dar boğazlar zincirinin çözümsüzleştirdiği

f inansman sorunlarını aşmak için; ya ihracatının kat kat üzerinde dış
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borçlanma ile sermaye eksiğini giderecek, ya da b ütün bunları bir kenara

bırakarak kalkınma çabasından vazgeçeceklerdi.

Dış yardımlar, yardımı veren ülkenin çıkarlarına uygun hareket edilmesi

açısından, borçlanan ülkeye serbest harcama hakkı vermez. Bir anlamda

yardımlar, bazı ekonomik yükümlülükleri de beraberinde getirirler;

1. Yardım sağlanan ülkelerden belli miktarlarda ithalat yapılması

zorunluluğu.

2. Harcamaların belli mal ve hizmetleri kapsaması gibi ekonomik

beklentileri karşılaması.

3. Politik açıdan, yardım veren ülkenin amaçlarına uygun hareket

edilmesi.

Bu amaçları içeren en güzel yardım örneği olarak, Marshall yardım

planından bahsedilebilir. Marshall Yardımı " uzun vadeli siyaset " amacı

ile oluşturulmuştur11.

Genel olarak dış yardımlar ekonomik, siyasal, askeri veya insancıl

nedenlerle yapılır. Yardım veren ülkelerin zaman zaman insani veya

ahlaki düşüncelerden hareket ettikleri de söylenebilir. Ancak, uzun

vadede yardımların herhangi bir karşılık beklemeden yapıldığını

düşünmek çok da gerçekçi değildir. En fazla görülen yardım nedenleri de

ekonomik ve siyasal olanlardır.

1 ) Siyasal nedenler

Gelişmiş ülkeler, azgelişmiş ülkelere sağladıkları dış yardımları kendi dış

politikalarının bir aracı olarak kullanma eğilimindedirler. Daha önce

bahsedilen Marshall planı çerçevesinde uygulanan dış yardım

programında da bu amaç açık bir şekilde görülmüştür.

Savaş sonrasında Amerika, yıkılan Avrupa ekonomilerinin onarımı için

yardımlarda bulunurken, aynı zamanda komünizmin Avrupa' da

11 Doç. Dr. Türkel Minibaş, a.g.e., sf. 56.
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yayılmasına engel olmaya çalışıyordu. Bu çerçevede Türkiye ve

Yunanistan' a yapılan yardımların amacı da, Sovyetler Birliği' nin

boğazlar yolu ile Akdeniz' e inmesini engellemekti.

Şekil ve kapsam yönünden farklı olmakla birlikte, sosyalist ülkeler de

aynı amaçlara yönelik yardımlarda bulunmuşlardır. 12 Soğuk savaş

yıllarında Sovyetler, Uzak Doğu' da, Afrika' da ve diğer bazı bölgelerde

siyasal nüfuz kazanmak için dış yardımlar kullandırmıştır.

Yardım veren ülkenin, yardım dağılımında izleyeceği siyaset de vereceği

yardım sonucunda en fazla yararı kimden sağlayacağına bağlıdır. 13

Yardım veren ülke, kendi amacı ne ise, yardım verirken neyi elde etmek

istiyorsa, bu amacını maksimuma ulaştıracak bir dağılımı tercih

edecektir. Dolayısı ile kredi veren ülkenin amaçları farklılaştıkça

izledikleri yardım dağılımı siyaseti ve öngördükleri kı staslar da

farklılaşacaktır.

Ancak, bu amaç fonksiyonunu öne çıkarmadan çalışmakta olan, dünyaca

desteklenen ve bu gibi siyasal endişelerle ve tarihsel bağlarla

sınırlandırılmamış olan uluslararası kuruluşlar da vardır. Bunlar için

kıstasın ne olacağı tar tışıldığında iktisatçılar tarafından verilmiş bazı

cevaplar vardır:

Rosenstein-Rodan' a göre yardımın amacı doğrudan doğruya yaşam

şartlarını yükseltmek yerine, üretken faaliyetlerin artırılarak büyüme

hızının yükseltilmesi olmalıdır 14 . Bu nedenle de, yardım dağılımında

yardımın getirisinin en yüksek olduğu bölgeler dikkate alınmalıdır.

Ancak bu öneri ve onun koyduğu kıstas, yardımın getirisini maksimuma

ulaştırmaya çalışırken, adaletli bir dağılım ve uzun dönemli büyüme

amaçlarını da ihmal etmektedir. Yar dımın, ekonomisinin emme kapasitesi

12 Selahattin Tuncer, Doğu Bloku İktisadi Yardımları, Eskişehir İ.İ.İ. Akademisi, Eskişehir, sf.
207-230.

13 M.W.S. Davenport, Çev. Önder Arı, Yardım Dağılımı ile İktisadi Siyaset, sf. 15.

14 A.P. Thirlwall, a.g.e., sf. 80.
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ve yatırımlarının getirisi düşük olan ülkelere verildiği düşünülürse, bu

taktirde ilginç bir sonuçla karşılaşılır.

Dosser ve Peacock, gelişmekte olan ülkelerin, Rosenstein -Rodan' ın

savundukları şekilde kullanabilecekle ri bütün yardımı alsalar bile, gelirin

1976 yılı itibari ile uluslararası yardımın 1949 veya 1957' de olduğundan

daha adaletli olmayacağını savunmuşlardır. 15

Bütün bunlardan çıkan sonuç, pek çok amaçla verilebilecek yardımın tüm

amaçlar arasında bir uzlaşm aya varılarak bazı sınırlamalar altında birkaç

amaçta maksimuma ulaştırılmaya çalışılması gerektiğidir.

Çünkü yardım dağılımında uygulanması gereken tek bir kıstas

bulunmamaktadır, bulunsa bile bunun uygulanması tarafların tümünü

tatmin edememektedir. Bu sorunun basit bir çözümü bulunamamıştır.

Ancak yapılabilecek şey, yukarıda da izah edildiği gibi, tüm amaçların

belli bir noktada buluşturularak, tüm taraflar için en olumlu sonuçların

elde edileceği bir planın uygulanmasıdır.

Gelişmiş ülkelerin az gelişmiş ülkelere verdiği yardım nedenlerine

Marksist bir açıdan bakıldığında; kapitalist gelişme sürecinde ekonomik

olarak geri kalmış ülkelerin borçlandırılmasının kapitalist yayılmanın

önemli araçlarından biri olduğunun savunulduğu görülür.

Marksist görüşe göre yardımlar, gelişmiş ülkeye çeşitli kazançlar

sağlamanın ötesinde bir yayılma aracı, daha fazla doğal kaynağı ve

pazarı denetleme olanağı veren mekanizma ve aynı zamanda yoksul

ülkeleri hakimiyet altında tutmada bir koz olarak kullanılmıştır. Bu fikirleri

destekler nitelikteki örneklere göre zengin ülkeler borçlarını ödeyemez

duruma düşen ülkelere doğrudan müdahale yolunu kullanmışlardır. 16

1870' lerde Mısır borçlarını ödeyemez duruma düştüğü zaman, İngiltere

ve Fransa önce bu ülke gelirinin 2/3 üne el koymuş, ardından da İngilizler

bu durumdan istifade ederek Mısır' ı istila etmiştir. Yine aynı şekilde,

15 Cem Alpar, a.g.e., sf. 102.

16 Fikret Başkaya, a.g.e., sf. 46.
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Osmanlı İmparatorluğu borçlarını ödemediği için İmparatorluğun karşı

karşıya kaldığı baskılar, Duyun-i Umumiye' nin İmparatorlukta açtığı

yaralar da örnek olarak gösterilebilir. 17

Yabancı sermaye, beraberinde hem ülke içinde, hem de ekonominin

uluslararası iş bölümündeki konumuna bağlı olarak, iktisadi sıkıntıları ve

yapısal değişimi de getirmektedir. Ülkede yaşayanların karşı karşıya

bulunduğu can alıcı sorun, bu değişim sürecini denetlemek ve

yönlendirmektir.

Bunu başaramayıp borç krizine ve sosyal krize sürüklenen ülkeleri,

yukarıdaki örneklerde bahsedildiği gibi o ülkenin maliyesine el

koymaktan, o ülkenin alacaklı ülkeler tarafından işgal edilmesine kad ar

bir dizi müdahale beklemektedir.

Ancak, XIX. yüzyılın sonlarında ve XX. yüzyılın başlarında uygulanan bu

yöntemler, artık XX. yüzyılın sonlarında, borçlarını ödeyemez duruma

düşen ülkelere karşı uygulanmamakta olup, bunlar yerine daha uygun

yaptırımlar empoze edilmektedir.

Sanayileşmiş kapitalist ülkeler, borçlandırmayı faiz elde etmenin dışında

kendi isteklerini empoze etmek için de kullanmışlardır. Borçlu ülkeler,

alacaklı ülkelerin isteklerini kabul etmek durumunda kaldıklarından,

borçlu ülkenin ekonomisine gelişmiş ülkelerin müdahalesi mümkün hale

gelmiştir.

Bunun getirdiği ciddi bir diğer sonuç, böyle bir ortamda ulusal

bağımsızlığın göreceği zarardır. Belirli bir noktadan sonra da yeniden

borçlanmanın zorunluluk haline gelmesi bir kısır döngü oluşturmaktadır;

daha fazla borçlanma, dışarıya daha çok kaynak ta ransferi ve dolayısı ile

ülkenin daha fazla yoksullaşması.

17 Faruk Yılmaz, Devlet Borçlanması ve Osmanlı’ dan Cumhuriyet’ e Dış Borçlar, Birleşik
Yayıncılık, İstanbul, 1996, sf. 7.
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2 ) Ekonomik Nedenler

Gelişmiş ülkeler, XIX. yüzyılda ve XX. yüzyılın başlarında borç vermekle,

sermayelerine kendi ülkelerinde sağlayamayacakları kadar karlılık ve

verimlilik elde etmişlerdir. 18

Bu yolla, azgelişmiş ülkelerin doğal kaynaklarına ulaşma, sanayi

ürünlerini bu ülkelere yüksek fiyattan ihraç etme, doğal kaynakları ve

pazarları ve hatta borçlu ülkenin iç polit ikalarını denetleme imkanlarını da

elde etmiş oldular. Ayrıca, az gelişmiş ülkelerin kapitalist sistemden

kopmalarının engellenmesi borçlandırma yoluyla sağlanmış oluyordu.

1980 başlarından itibaren Amerika' nın para politasında yaptığı değişiklik,

faiz oranlarında önemli yükselmelere neden olmuş ve bunun sonucunda

borçlu ülkeler, kendi iradeleri dışında borçlarının hızla arttığına şahit

olmuşlardır19.

Bu olay azgelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri ağır problemleri

beraberinde getiren büyük bir borç krizinin içine sokmuştur. Azgelişmiş

ülkeler bu problemlerin içinde iken, borç ve ren ülkeler kendi karlarını en

üst düzeye taşımışlardır.

Tablo 2' de, büyük Amerikan bankalarının azgelişmiş ülkelerle

gerçekleştirdikleri faaliyetlerinden elde ettikleri karlar hakkında bilgi

verilmiştir20.

Az gelişmiş borçlu ülkeler aldıkları yeni borçları eski borçlarını kapatmak

için kullandıkça, eski borçlarının yerini yenileri almıştır. Bu ise az

gelişmiş ülkeleri kaçınılmaz bir kısır döngü içine sürüklemiştir.

18 Françouis Luchaire, Azgelişmiş Memleketlerde Yabancı Özel Yatırımları Teşvik Tedbirleri,
Çev. Bora Ocakçıoğlu, sf. 73.

19 Fikret Şenses, Kalkınmanın İktisadı Yükselişi ve Gerilemesi, İletişim Yayınları, 1996, sf.
173.

20 Fikret Başkaya, Sömürge Emperyalizm Küreselleşme, Öteki Yayınevi, II. Baskı, 1997, sf.
83.
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Tablo 2 - Bankalar
Dışarıdan Sağlanan Kar Toplam Karlara oranı

(milyon dolar)

1970 1981 1982 1970 1981 1982

Citicorp 58 287 448 40 54 62

Bank of America 25 247 253 15 55 65

Chase Manhatten 31 247 215 22 60 70

Manufacturer Hanover 11 120 147 13 48 50

JP Morgan 26 234 283 25 67 72

Chemical New York 8 74 104 10 34 39

Bankers Trust New York 8 116 113 15 62 51

TOPLAM 167 1323 1563 22 55 60

Dünya Bankası ve IMF gibi kurumlar, önceliğin borçların ödenmesine

verilmesini ve bunu amaçlamayan başka ekonomik polit ikaların

uygulanmasını engellemeyi kararlı bir şekilde takip etmişlerdir.

Türkiye de dış ödemelerini düzenli bir şekilde yaparak ödeme p lanını

aksatmıyor ancak öte yandan kendi halkının ekonomik olarak daha da

yoksullaşması gibi pek çok sorunu göze alıyordu.

Az gelişmiş ülkeleri borç krizine sürükleyen nedenlerden birisi de, bu

ülkelerin kaynak ihtiyaçları karşısında uluslararası para sist eminin tavrı

olmuştur21. Yeniden çevrime sokmak diye adlandırılan, cari hesap fazlası

olan ülkelerden bu parayı alarak, cari hesap açığı olan ülkelere ödünç

verme işlemi özel bankalar ya da uluslararası kurumlar aracılığı ile

yapılmaktadır.

Bu kurumların kendi karlarını maksimize etmek adına başvurdukları

yöntemler, azgelişmiş ülkeler adına, yıkıcı sonuçlara neden olmuştur.

Tablo 3' te, azgelişmiş ülkelerin dış borçları hakkında yıllar itibari ile

bilgiler yeralmaktadır:

21 İlker Parasız, Kriz Ekonomisi, Ezgi Kitabevi, 2. Baskı, 1996, sf. 245.



34

Tablo 3

Dış Borçlarla Ilgili Bazı Oranlar 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Toplam Borç / GSMH 35.9 42.2 47.3 53.4 58.8 57.4

Kısa Vadeli Borç / Top. Borç 12.4 15 18.8 22.1 22.7 23.6

Kısa Vadeli Borç / Orta ve Uzun 14.2 17.6 23.1 28.4 29.4 30.9

Toplam Borç / Ihracat Geliri 331.3 287.7 307.1 411.8 369.2 311.8

Kaynak: Turkey, Economic Developments, Policies and Prospects, TC. Merkez Bankası,

1988, sf.30

II. Dünya Savaşı sonrası uluslararası para sistemi, Bretton Woods

sistemi ile düzenlendi. Bretton Woods sistemi, Uluslararası Para Fonu'nu

( IMF) kurdu. Diğer fonksiyonları ile birlikte bu kurum "yeniden çevrime

sokma" olayından da sorumlu olacaktı. Uluslararası Para Fonu, cari

işlemler açığı olan ülklere finansman sağlamaktan sorumlu idi. Bunu n

yanında, cari işlem fazlası olan ülkelere de, bu fazlalarını olumlu bir

şekilde kullandırma konusundan sorumlu idi.

Ancak Bretton Woods sisteminin, az gelişmiş ülkelerin çıkarlarını

koruduğu pek söylenemezdi. Bunun yerine, ABD merkezli bir davranış

tarzı ile, ABD' nin çıkarlarına uygun olarak hareket eden ülkeleri

koruduğu, sisteme yöneltilen ağır eleştirilerdendi. Bu sistem 1970' lerin

başında çökmüştür. Fakat yerine belli bir sistem oluşturulmayarak piyasa

eğilimli bir çözüme gidilmiştir. Piyasa eğilimi de, uluslararası özel

bankaların az gelişmiş ülkelere borç vermesine izin vermesinden

oluşuyordu.

Bankalar ödünç verme olayında neye göre hareket ettiler? Bankalar,

ödünç alanlar arasında bir takım ayrımlara ve buna dayalı farklı

uygulamalara gittiler. Daha riskli durumda olanlardan daha yüksek faiz

talep edildi.
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Bankalar, ülkelere piyasa faiz haddi (LİBOR), artı marj (SPREAD) olarak

belirlenen bir fark uygularlar 22. Bu uygulama esnasında bankalar hangi

ülkeye ne miktarda borç vereceklerini ve bu borcun han gi şartlara tabii

olacağını tespit etmek durumundadırlar. Ancak bu düzenlemelerin ne

derece adil olup olmadığı tartışma konusuydu.

Yardımların önemli bir kısmının siyasal ve askeri amaç taşıdığı dönemler

olmuştur. Bu arada ülkeler arası tarihsel ilişkiler de sermaye akımlarının

dağılımında önemli bir rol oynamıştır. Yardımların çeşitli amaçları içinde

barındırdığı düşünüldüğünde, yardım dağılımının kişi başına düşük gelir,

ödemeler dengesi güçlükleri, borç alan ülkelerin emme kapasitesi gibi

etmenlerle kolayca açıklanamaması şaşırtıcı değildir.

Az gelişmiş ülkelerin sahip oldukları kaynakların sınırlılığı dolayısı ile,

kalkınmalarını kendi başlarına başarmaları çok güçtür. Bu sebepten

dolayı dış yardım ve borçlara ihtiyaç duyarlar. Bir görüşe gore, küresel

açıdan bakıldığında kalkınmış ülkelerle az gelişmiş ülkeler çıkarları

bakımından bu noktada bir araraya gelmektedirler. Çünkü az gelişmiş

ülkeler kalkınıp refahlarını artırdıkça, bu durum gelişmiş ülkelere de çok

büyük faydalar sağlayacaktır.

Az gelişmiş ülkelerde piyasaların genişlemesi ve artan ulusal gelir,

uluslararası ticaret hacminin de artmasını sağlayacaktır. Az gelişmiş

ülkelerin kalkınma hızlarını artıramamaları, gelişmiş ülkelerle az gelişmiş

ülkeler arasındaki refah farkının artmasına neden ola cak, bu dengesizlik

büyüyecek ve dünya çapında huzursuzluklar da artacaktır.

Dış yardımlar, yardım veren ülkenin ekonomik çıkarlarına direkt olarak

katkıda bulunmaktadır. Gelişmiş ülkeler, projeye bağlı yardım verecekse,

kendi ekonomik çıkarlarına da en u ygun olan projenin finansmanına

katkıda bulunacaklardır. Yine kendi ihraç mallarının satın alımı şartına

bağlı olarak verilen krediler, gelişmiş ülkelerin kendi ihraç gelirlerini

artırma yollarından birisi olmaktadır.

22 Fikret Şenses, a.g.e., sf. 187.
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Batı,  son günler inde Osmanlı Devlet i üzerindeki nüfuzunu borçlar

yoluyla yayabi lmişt ir .  Bir inci Dünya savaşından önce Batı ülkeleri ,

borç olarak para ver ip ardından da verdiği bu borçlar aracı lığı  i le ülke

içer is inde nüfuzlarını yaymışlardır.

1864-1875 yı l ları arasında Mısır Hükümetinin aldı ğı dış borç miktarı

95 milyon Sterl in 'e ulaşmıştı. Bu olayın hemen ardından 1875 yı lında

Mısır maliyesinin düzelt i lmesinin zorunlu olduğu yönünde bir rapor

hazır lanmış, rapor gereğince Mısır maliyesinin sürekl i kontrol alt ında

tutulması ve borç verenlerin onayı olmadan borçlanmaya gidi lmemesi

dayatı lmıştı .

Bunun üzer ine 1886 yı lında yerel gel ir lerden borçlara tahsis edi len

paraları toplamak üzere "Borçlanma Fonu" adı alt ında bir fon

oluşturuldu. Böylece Mısır hükümeti içerisinde yabancı bir hükümet

kuruldu. Aynı yı l " ik i l i  denetleme sistemi" oluşturuldu. Oluşturulan bu

sistem gereğince Mısır maliyesi ik i koldan kontrol alt ında tutulacaktı.

İngi ltere, hükümete ait  kamu gel ir lerini,  Fransa da harcamaları kontrol

alt ında tutacaktı.

Genel l ik le borç alan ülkele r zenginleşecekler i yerde daha da

fakir leşmekte, Batının bu ülkeler üzerindeki nüfuzu iyice artmaktadır.

Bazı ülkelerde olduğu gibi,  alınan dış borçların bel ir lenen alanlarda

harcanıp harcanmadığının denet lenmesi iç in de görevli ler

gönderi lmektedir.  Bu nedenle çoğu örnekte dış borçlanma ülkeyi

bağımlı hale get irmekten ve fakir l iği  artırmaktan başka bir işe

yaramamıştır.  Alınan dış borçlar, servet artışına deği l tam tersine borç

veren devlet ler in/kurumların isteklerine boyun eğmeye neden

olmuştur.

Kısa vadel i  borçlanma borçlanan ülkenin parasının değer ini

sarsmaktadır. Zira borçlanan ülkenin vadesi gelen borçları,  borçlanan

ülkede kul lanılan mill i  para i le ödenemez. Ödemelerin Amerikan

Dolar 'ı  ya da İngi l iz Sterl in ' i  gibi uluslararası geçer li l iğ i olan bir par a

bir imi i le ödenme mecburiyeti vardır.
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Borçlanan ülkenin el inde kısıt lı  miktarda Amerikan Dolar 'ı  veya İngil iz

Sterl in ' i  bulunduğundan dolayı borçlu ülke ya borcunu ödemede

yetersiz kalacak ya da elinde bulundurduğu dövizi zorunlu olarak

sahip olması gereken sanayi girdi ler ini almada kullanacağı iç in gerekli

olan yabancı paraları çok yüksek f iyat ödeyerek almak zorunda

kalacaktır.

Yüksek f iyat la yabancı dövizleri satın alması ise ülkenin kullandığı

yerel para bir iminin değerinin düşmesi demektir.  Bu duru mdaki ülke

ise, Uluslararası Para Fonuna sığınmak mecburiyetinde kalacaktır.

IMF elbette Amerika'nın öngördüğü çerçevede hüküm verecektir.

Çünkü Amerika hem IMF hisselerinin büyük bir bölümünü el inde

bulundurmaktadır hem de IMF üzerinde egemenliğe sahip bir ülkedir .

Borçlanan ülke IMF'ye müracaat etmek istememesi hal inde ise dövize

sahip olabilmek için el inde bulundurduğu malları piyasa f iyatından

daha ucuz bir f iyattan dış pazar larda satmak mecburiyet inde

kalacaktır k i bu durumda da zarar etmesi yine kaç ını lmazdır.

Uzun vadeli borçlar ise uzun vadede ülkenin ödemeler dengesinin açık

vermesine yol açar.  Ülke bu borçları nakit  olarak ya da alt ın ve

menkul mal olarak ödemekte zorlanır.  Dolayısıyla borçlarını arsa,

arazi ve çoğu kere de fabrikalar gibi gayr i menkul mallarla ödemek

mecburiyetinde kalır .  Böylece borç veren ülke borçlanan ülkede gayr i

menkul mala sahip olur. Sahip olduğu bu gayr i menkul mallar,

borçlanan ülke üzer indeki nüfuzunu yaymasına ve borçlanan ülkeye

bu şeki lde girmesine olanak veren bir bahane hal ine gel ir .

C - DIŞ BORÇ VE DIŞ YARDIM KULLANMA NEDENLERİ

Az gelişmiş ülkelerin dış borçlanmaya gitmelerinin asıl nedeni kalkınma

çabalarıdır. Bununla birlikte, 1970’ lerde dünya ekonomisini sarsan kriz

mevcut borç tutarlarının hızla artmasına s ebep olmuştur. Sözkonusu artış

ile, 1971’ de 100 milyar dollar olan az gelişmiş ülkelerin toplam borç

tutarı 1980’ de 500 milyar dolara, 1987 sonunda 1190 milyar dolara,

1991’ de de 1300 milyar dolar üzerine çıkmıştır.
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Bu rakamlara gore borçlandırma borç verenler için bir zenginlik transferi

anlamına gelmekte iken borçlu ülkeler için yıkımın ta kendisi olmuştur.

Çokuluslu en büyük yedi Amerikan bankasının 1980 yıllarındaki

bilançolarına gore azgelişmiş ülkelere sağladıkları kredilerden elde

ettikleri karlar; 1970’ de 167 milyon dollar, 1981’ de 1323 milyon dollar,

1982’ de ise 1563 milyon dolardır.

Ekonomik büyüme pek çok faktör ile karşılıklı nedensellikler barındıran

bir olgudur. Ancak, ekonomik büyümenin, üretim fonksiyonu çerçevesinde

üretim faktörlerinin miktarlarının artması ve üretim faktörlerinin

verimliliklerinin artması olmak üzere iki kaynağı olabilecektir. Dolayısıyla

ülkeler arasındaki ekonomik  büyüme farklılıklarının sebebini de bu iki

kaynaktaki gelişmelerde aramak gerekir.

Geleneksel olarak sermaye birikiminin çeşitli şekilleri, ülkeler arasındaki

ekonomik  büyüme farklılığının en önemli nedeni olarak kabul

edilmektedir. Az gelişmiş ülkeler ekonomik kalkınma çabalarında önemli

bir sermaye kısıtı ile karşı karşıya iken, gelişmiş ülkelerde sermaye

faktörü bol olarak bulunmaktadır. Ülkeler arasında sermaye donanımları

açısından ortaya çıkan bu dengesizlik  dünya ekonomisinde kaynak

dağılımının etkin olmaması sonucunu doğurmaktadır.

Aynı görüşün devamına göre, dışa kapalı bir ekonomide ulusal tasarruflar

sermaye birikiminin tek kaynağı iken, dışa açık bir ekonomide ulusal

yatırımlar yabancı sermaye ile de finanse edilebilecektir.  Az gelişmiş

ülkeler f inansal serbestleşme programları ile dışa açı larak uluslararası

sermaye hareketlerinden faydalanmaya çalışacaklardır.

IMF ve Dünya Bankası’nın desteği ile az gelişmiş ülkeler sermaye hareketleri

üzerindeki kısıtlamaları kaldırarak ekonomilerini uluslararası sermaye hareketlerine

açmaya başlamışlardır. Finansal serbestleşme, finansal globalleşme, uluslararası

finansal bütünleşme gibi adlarla anılan bu uygulamalar özellikle 1990’lı yıllarda

yoğun olarak gözlemlenmiştir.
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Finansal serbestleşme politikaları homojen bir yapıda değildir. Örneğin Türkiye ve

Meksika bütünüyle uluslararası sermaye hareketlerine serbestlik tanırken, Kore ve

Şili’de göreceli olarak sermaye hareketleri üzerindeki bazı engeller korunmuştur 23.

IMF istatistiklerinde özel yabancı sermaye yatırımları “dolaysız yabancı sermaye

yatırımları” (foreign direct investment), “portföy yatırımları” (portfolio investment) ve

“diğer yatırımlar”(other investment) üç ana kategori içinde sunulmaktadır (IMF,

1999). Genel olarak dolaysız yabancı sermaye yatırımları dışındaki uluslararası

sermaye hareketleri hisse senedi, tahvil gibi finansal araçlar yardımıyla ülkeye

girdikleri için, portföy yatırımları ile diğer yatırımlar toplamı finansal yatırımlar olarak

adlandırılabilir.

Dolaysız yabancı sermaye yatırımları diğer uluslararası sermaye hareketlerinden

farklı olarak marka, teknoloji, işletmecilik bilgisi gibi “maddi olmayan varlıkların”

(intangible assets) transferini ve yatırımcıya yatırımını kontrol etme yetkisini de içerir.

Bu nedenle yatırım fonlarının kaynağı ile fonların kullanımı arasında doğrudan bir

ilişki vardır.

Uluslararası finansal sermaye akımları ise hisse senedi, tahvil ve bankacılık sektörü

kanalıyla ülkeye gelir. Fonlar mali piyasalarda kullanıcıların eline geçtikten sonra,

genellikle fon kaynağı ile fonun kullanılması arasında doğrudan bir bağlantı

kalmamaktadır. Kindlberger’e göre gelişmiş ülkelerden az gelişmiş ülkelere yapılan

dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının etkileri “toplamı sıfır olmayan bir oyun”

(non-zero-sum game) dur. Yani dolaysız yabancı sermaye yatırımları kısa dönemde

ortaya çıkabilecek bazı problemlere rağmen, uzun dönemde hem yatırımcı hem de

ev sahibi ülkeye kazandıracaktır.

Dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının etkilerini “etkinlik” (efficiency), “dağılım”

(equity) ve “egemenlik” (sovereignty) olarak üç başlık altında toplayabiliriz24.

Yine dış borç ve yardımların az gelişmiş ülkelerdeki orta ve uzun vadeli sonuçlarının

olumlu olduğunu savunan görüşlere gore, dolaysız yabancı sermaye yatırımları az

23 Lukauskas and Minushkin, 2000: 697

24 Dunning, 1974; Kindleberger, 1971; Streeten, 1971; Vaitsos, 1974
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gelişmiş ülkeler için öncelikle yatırımlarını finanse edebileceği bir dış kaynaktır.

Ayrıca getirdiği gayri maddi varlıklar ve döviz ile birlikte sermaye birikimini

hızlandıracaktır. Dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının sermaye birikimini

hızlandırması “kaynak dağılımı etkinliği” (resource allocation efficiency) dir.

Dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının üretimi arttırması ise “üretim etkinliği”

(production efficiency) dir. Artan üretime bağlı olarak üretim faktörlerinin üretimden

aldıkları paydaki değişim ise dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının dağılım

etkisidir. Kaynağın kullanımının doğrudan “yabancıların” elinde olması, ev sahibi

ülke için ülke kaynakları üzerindeki kontrol yetkisini sınırlayarak bağımlılığı

arttıracakğı açıktır.

Bu etki ise dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının bağımsızlık etkisidir. Göreli

olarak yeni araştırmalarda yukarıda saydığımız klasik etkiler yanında dolaysız

yabancı sermaye yatırımlarının sektörel taşma etkileri üzerinde de durulmaktadır.

Taşma etkisi, çok kabaca dolaysız yabancı sermaye yatırımlarına bağlı olarak ulusal

firmaların verimliliklerinde ortaya çıkan artış olarak tanımlanmaktadır.

Dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının finansal yatırımlara oranla geleneksel

etkiler dışında etkiler çıkarması dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının etkinliğinin

altını çizmektedir. Klasik etkilerden farklı olarak ortaya çıkan bu etki sonuç olarak

üretimi arttıracağından üretim etkinliğinin bir parçası olarak düşünülebilir. Ancak bu

olumlu görüşlerin aksini ispat edercesine, uluslararası finansal sermaye

hareketlerinin ekonomik etkileri konusundaki literatüre gelişmekte olan ülkelerde bir

biri ardına patlayan krizler damgasını vurmuştur. Büyük ölçüde az gelişmiş ülkelerin

kriz deneyimleri ile pekişen finansal sermaye hareketlerinin ev sahibi ülke üzerindeki

etkileri şu şekilde özetlenebilir:

1. Ülkeye gelen finansal yabancı sermaye yatırımları öncelikle döviz birikimi

sağlar,

2. Döviz birikiminin ortaya çıkardığı ithalat ve para arzındaki artışa bağlı olarak,

tüketim ve yatırım harcamaları artar ve ulusal tasarruflar azalır. Tüketim  ve

yatırım harcamalarındaki artış yurt içi hasılayı arttırmaktadır.
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3. Ülkeye gelen sermaye akımlarının hızının yavaşlaması veya durması ve

ithalattaki artışa bağlı olarak ülke büyük bir cari işlemler bilançosu açığı ile

karşı karşıya kalır.

Finansal liberalleşme süreci yukarıda özetlediğimiz etkiler sonucu genellikle büyük

bir finansal kriz ve buna bağlı olarak ortaya çıkan ekonomik krizler ile son

bulmaktadır. Krizleri finansal liberalleşmeye bağlayan bu görüş yanında, az gelişmiş

ülkelerin finans sektörünün gelişmemiş olmasına veya ev sahibi ülke hükümetlerinin

“ev ödevini” yapmamasına da bağlanmaktadır.

Az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkeler, dış yardım kullanıp kullanmama

konusunda karar verirken, dış yardımın ekonomisine getireceği yük ile

dış borcu kullanarak kalkınmasına sağlayacağı katkıyı karşılaştıracaktır.

Sonuçta, dış yardım kullanılarak sağlanacak verim artışının, dış kaynak

için ödenecek faiz ve diğer harcamalardan yüksek olması şartı

aranacaktır. Eğer alınan dış yardımlarda bu şart sağlanmazsa, dış

kaynakların ülke kalkınmasının finansmanındaki etkinliği azalacaktır.

Hatta, dış yardımlar ülke ekonomisinde iyileşme yerine enflasyonist baskı

gibi olumsuz etkilere neden olacaktır. 25

Az gelişmiş ülkelerin "kendi kendilerine yeterli" bir düzeye gelerek, belli

bir noktadan sonra dış yardıma duyulan ihtiyacını azaltmak

amaçlanmaktadır26.

Çünkü, az gelişmiş ülke ekonomileri bu yatırımları sağlayacak düzeyde

sermaye birikimine sahip değildir. Ancak, az gelişmiş ülkeler açısından

önem taşıyan bir konu da, ekonominin ihtiyaç duyduğu dış yardım

miktarını doğru bir şekilde hesaplam ak ve bu fonları da ülke ekonomisine

kazandırırken mevcut tasarruf eğilimini azaltmamaktır.

25 O.H. Brownlee, Azgelişmiş Ülkelerin Dış Yardımı En Etkin Şekilde Kullanımını Önleyen
Bazı Politika Tedbirleri, Çev. Nuri Karacan, sf. 104.

26 Loyd Johnnes, a.g.e., sf. 9.
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Tablo 4 Gelişmekte Olan Ülkelerin Toplam Dış Borcu

Toplam Borç 1979 1983 1986 1987 1988

Afrika 533,4 898,4 1.094,4 1.183,8 1.222,9
Asya 114,4 204,2 272,3 300,1 313,9
Avrupa 81,0 107,4 138,2 146,3 149,3
Ortadoğu 65,2 113,2 144,8 158,7 166,5
Latin Amerika 188,0 342,8 383,2 408,9 417,9

Kaynak: Zeyyat Hatibo(Jlu, Uluslararası Iktisat II, sf. 146

1) Kalkınma; Azgelişmiş Ülkelerin Büyük Çabası

Klasik liberalizm ilkelerine uygun bir dünya düzeninin yaşandığı 1900-1913

döneminde önemli derecede büyüme oranları görülmüştür. Aynı zamanda bu

dönem, uluslararası göçün zirveye çıktığı, ticarette uzmanlaşmaya gidildiği, ölçek

ekonomilerinin sağladığı verimliliğin etkisiyle hızlı ihracat artışının yaşandığı bir

dönemdir.

Altın standartının en parlak zamanlarının yaşandığı bu yıllarda, hemen her yerde

sabit döviz kurları egemendi. Uluslararası ticarette piyasa serbestliği varken, miktar

kısıtlamaları ve tarifeler uygulanmıyordu. OECD ülkelerinde uygulanan politikaların

temelini mali sorumluluk ve sağlamlık  ilkeleri oluşturuyordu. Hükümet harcamaları

ve vergiler oldukça düşüktü. Sosyal harcamalar temel eğitim ve önleyici sağlık

harcamalarının dışına çıkmıyordu. Emeklilik ve refaha yönelik harcamalar yok

denecek kadar azdı. Japonya dışında, diğer ülkelerde devletin kalkınmadaki rolü çok

azdı. Kaynakların dağılımı piyasa koşullarına dayanıyordu.

İngiltere ve Hollanda geleneksel serbest ticaret ülkeleriydi, ancak Hollanda’ da tarife

uygulamaları görülüyordu. Fransa ve Almanya tarım sektörlerinde ılımlı ölçüde

korumacıydılar. Japonya 1911 yılına kadar zorunlu olarak serbest ticareti

benimsemişken, bu dönemin en korumacı ülkeleri, Amerika, Rusya, Latin Amerika

ülkeleriydi.
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Bağımsızlıklarını 1820’lerde elde eden Latin Amerika ülkeleri, milli çıkarlarına uygun

olan politikaları uygulamakta serbesttiler. Hem tarifeler, hem de para ve maliye

politikaları, bankacılık, döviz kuru gibi politikaları uygulamaları açısından sömürge ve

yarı sömürge ülkelerden daha avantajlı durumdalardaydılar. Bu ülkeler, korumacılık

ve gelir amaçları ile tarifeleri kullanıyorlardı. Altın standartının gerektirdiği sağlam

finansman ilkelerine uyuyorlardı.

Bu dönemde Devletin ekonomideki rolü oldukça sınırlıdır. Bu ülkelerin çoğunda

merkez bankası yok ve ticari bankacılık, taşıma ve sigorta faaliyetleri Avrupa’nın

çıkarları doğrultusunda uygulanıyordu. Latin Amerika ülkeleri gelişmiş ülkelerden

daha yüksek bir GSYİH artışını sürdürebilmişlerdi. Arjantin geniş doğal kaynakları ile

en hızlı büyüyen ülke olmuştu. Bunda yüksek düzeydeki yatırımların ve Avrupa’dan

gelen yoğun göçün etkisi vardı.

Asya ülkelerinde bu dönemde serbest ticaret kapitalizmi görülmekteydi. Bu durum,

kaliteli toprağa sahip Asya ülkelerinin tarımsal ürünlerini veya plantasyon tarımını

genişletmelerine bir ölçüde imkan tanıyordu. Asya ülkelerinin birçoğu yüksek

tarifeler uygulayabilecek politik özgürlüğe sahip değillerdi. Bu ülkeler in büyük bir

çoğunluğu yarı ya da tam sömürge durumundaydı.

Hindistan, İngiliz kolonisi; Endonezya, Hollanda kolonisi; Filipinler, Amerika kolonisi;

Kore ve Tayvan da Japon kolonisi idiler. Tayland ve Çin sömürge değillerdi ancak

gümrük vergileri konusunda tam bağımsızlıkları yoktu. Japonya dışında; Asya’da

eğitim, teknolojik kapasite ve yatırım düzeyi oldukça düşüktü. Asya’daki büyümenin

kaynağını Dünya gıda ve hammadde talebinin artması oluşturuyordu. Bu durum

köylüye, plantasyon tarımına ve madenciliğe yeni fırsatlar tanımıştı. Yine de bu

ülkelerin yetersiz doğal kaynaklara sahip olması ve sömürgeciliğin olumsuz etkileri

büyümeye  olumsuz yansımıştır.

Asya’da tek farklı ülke Japonya idi. Eğitime yapılan önemli yatırımların, kurumların

batılılaştırılmasının ve sanayinin gelişmesine devletin aktif müdahalelerinin

büyümede olumlu etkisi olmuştur. Tabi ki; askeri modernizasyon ve bağımsızlığı

koruma çabalarına yapılan harcamaların da etkisi vardı.

1913-1950 dönemine damgasını vuran olaylar; 1. Dünya Savaşı; 1929-1932

ekonomik bunalımı ve 2. Dünya Savaşı’ dır. Bu olaylar dünyadaki büyüme hızlarını
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düşürmüştür. 1. Dünya Savaşının etkisiyle uluslararası sermaye akışı durmuş, mal

ve hizmet akışı kesintiye uğramış, altın standartından vazgeçilmiş, savaş ülkelerinde

devletin rolü artmış, parasal ve mali disiplin ortadan kalkmıştı. ABD ve Japonya bu

dönemde  yükselişe geçmişti.

Birinci Dünya Savaşının ardından döviz kurları dalgalanmaya bırakılmış, yüksek

enflasyon oranlarına ulaşılmıştı. 1925-1928 yılları arasında ise tekrar altın

standartına dönülmeye çalışıldıysa da kurumsal sistemin eski gücüne sahip

olmaması, biraz olumsuz fark yaratmıştır. Yeni oluşan sistemde önderlik görevini

İngiltere’nin yanında Amerika ve Fransa üstlenmiştir.

Savaşın ardından frangın değer kaybetmesi ve sterlinin aşırı değer kazanması

Fransa’ ya büyük ölçüde altın akışının olmasına yol açmıştır. Yeni sistem daha

büyük rezervleri gerektiriyordu. Almanya ve Fransa savaş öncesi borç veren ülkeler

iken, savaş sonrası borç alan ülke durumuna düşmüşlerdi. İngiltere’nin borç verme

kapasitesi düşerken, bu alanda liderliği ABD ele geçirmiştir.

1920’ lerde ABD’ de dayanıklı tüketim mallarının kullanımı artmış, bolluk ve refah

dönemine geçilmişti. Belçika, Fransa ve İtalya’da fiyat artışları, genişletici para ve

maliye politika uygulamaları, makul bir büyüme hızı ve düşük oranda işsizlik

görülüyordu. Almanya 1923’de hiperenflasyon yaşasa da, yatırımlar artmış ve hızlı

bir büyüme yaşanmıştı. İskandinav ülkelerinde deflasyonist politikalar

uygulanmaktaydı. Durgunluğun yaşandığı tek ülke İngiltere idi. Bu dönemde

uygulanan temel politikalar denk bütçe, fiyat istikrarı ve altın standartını yeniden

canlandırmak şeklindeydi.

Bu denge 1929 bunalımı ile yıkılmıştır. Üretim hızı düşmüş, bankacılık krizi çıkmış,

uluslararası sermaye piyasası çökmüş, altın standartı terk edilmişti. ABD 1929-30

yıllarında koyduğu Smoot Hawley gümrük yasaları ile dünyada gümrük duvarlarını

yükseltme savaşı başlatmıştır. İngiltere, Fransa, Hollanda ve Japonya emperyal

tercihler sistemini oluşturmaya başlamışlardır. Almanya’nın başlattığı miktar

kısıtlamaları birçok ülke tarafından uygulanmaya başlamış, dünta ticareti daralmıştı.

Ekonomik durgunluğun ardından fiyatlarda düşüş başlamıştı. 1929-1932 yılları

arasında ABD ve Almanya’da fiyatlar %20 düzeyinde düşmüştü. Tarımsal kısıntıyı

sağlamak, sanayi üretimindeki kısıntıyı sağlamaktan daha zor olduğundan dolayı,
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kalkınmakta olan ülkelerde fiyat düşüşleri daha çok olmuştur. Ayrıca tarım

sektöründeki ücretlerin aşağı doğru esnekliğinin daha fazla olması, bu ülkelerde bu

dönemi daha sancılı hale getirmiştir.

Bunalımın daha da şiddetlenmesinde etkili olan diğer bir unsurun sermaye akışının

bozulması olduğu düşünülüyordu. OECD’ de GSYİH da %18 oranında düşüş ortaya

çıkmıştı. Japonya ve ABD bu dönemde devlet harcamalarını kullanmışlardı. Japonya

kolonilerine yaptığı ticarette atağa kalkmış, yaptığı devalüasyonlarla Asya pazarını

ele geçirmiştir.

Avrupa’da Keynes’in önerdiği genişletici politikalar uygulanıyordu. Almanya’ da

bunalımın ilk yıllarında depresyonu değiştirici politikalar uygulanıyordu. Hükümet

harcamaları düşürülmüş, vergi ve faizler artırılmıştı. Ücretler de %10 indirilmişti.

1932’de Von Papen Schleicher hükümetleri maliye politikasında değişikliğe gitmişti.

Silahlanma harcamalarına gidilmiş, savaş tazminatı ödemeleri reddedilmiş, bu

şekilde talep canlandırılmıştı. Devalüasyona gidilmemiş, sıkı bir ithalat ve döviz

kontrolleri ile ikili bir sistem uygulanmıştı.

ABD krizin en şiddettli yaşandığı ülke olmuştur. 1937-38 yıllarında resesyon

yaşamıştır. 1933 yılında New Deal ile birlikte ipotek piyasalarına getirilen

düzenlemeler ile bu piyasanın bozukluğundan kaynaklanan 1930 inşaat sektörü krizi

gibi olumsuz durumların bir daha yaşanmaması için sağlam bir yapı oluşturulmuştur.

Bu nedenle tarımsal üretim fiyat desteklemeleri ile güçlendirilmiş, ücretlerde artış

sağlanması için sendikalaşma özendirilmiş, altın ve gümüşe karşı doların değeri

yükseltilmiş, karteller güçlendirilmeye çalışılmıştır. Ilımlı kamu açıklarına gidilmiş,

ancak tam çalışma düzeyine savaş ekonomisinin yarattığı taleple ulaşılmıştır.

Birinci Dünya Savaşı Latin Amerika’da sermaye akışı, ithal olanakları, göçler ve

fiyatlar düzeyinde olumsuz etkiler meydana getirmiştir. Fakat bu etkiler diğer

bölgelere göre daha sınırlı kalmıştır. Latin Amerika’da bunalımın yarattığı şok etkisi

şu  faktörlerden kaynaklanmıştır:

1. Birincil ihraç mallarına olan talep düşüklüğü

2. Ticaret hadlerinin bu bölgenin aleyhine gelişmesi.

3. Birincil ihraç mallarının mamul ithal malları cinsinden fiyatının düşmesi.
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4. Avrupa ve ABD’den sermaye akımının kesilmesi.

5. Dünya fiyatlarının yükselmesi ile reel borç servisinin artması.

Bunalımın şiddetlenmesi eski politikalara ve altın standartına tepki yaratmıştır.

Bunlar sıkı para ve maliye politikalarıyla ve rezervleri kullanarak döviz kurunun

değerinin korunmaya çalışıldığı uygulamalardır. Yeni politikaların özelliği ise; döviz

kontrolleri, miktar kısıtlamaları ve ticarette kayrımcılık ile tarifelerin yükseltilmesi

olmuştur.

Borç yükünün yerine getirilmemesi de ödemeler dengesinde rahatlama yaratmıştır.

Yeni politikalar eski libeal düzeni reddeden, hiçbir kurumsal temele dayanmayan,

tepkisel politikalardı. Deflasyonist politikalardan uzaklaşılması, bunalımdan

çıkılmasında etkili olmuştur. Altın standartından çıkılmış, zor durumdaki

sektörlere destek verilmiştir. Kalkınma bankaları kurularak, genişletici para ve

maliye politikaları desteklenmiştir.

1930’larda Meksika dışında Latin Amerika’da devlet teşekkülleri çok azdı. 2. Dünya

Savaşı ile birlikte devlet teşekküllerinde artış gözlenmiştir. 1929 yılına kadar Latin

Amerika’da ülkeleri yöneten toprak sahibi elitlerin güçleri azalmış, bunların yerine;

bankacılık, sigortacılık ve ticarette yabancı etkilerini daraltmayı amaçlayan milliyetçi

elit geçmiştir.

Meksika devrimi sonrasında ortaya; devlet eliyle hızlı sanayileşme, otarşi, geniş bir

kamu sektörü yaratılması felsefesi çıkmıştır. Bu felsefe daha sonra bütün Latin

Amerika’ya yayılmıştır. Bu ülkelerde uygulanan ithal ikameci politika büyük başarı

sağlamıştır. Bu dönemde nüfus artışı hızlansa da, kişi başına düşen gelir diğer

ülkelerden daha hızlı artmıştır.

1929 bunalımı Asya ülkelerinde diğer ülkelere nazaran daha az hissedilmiştir. Bunun

nedenlerinden biri; Asya’nın ticarette ABD’ye olan bağımlılığının düşük olmasıdır.

Ancak 1930’ larda Latin Amerika’ nın elde ettiği başarıyı elde edemeyenler 2. Dünya

Savaşından daha fazla etkilenmiştir. Bunda uygulanan farklı politikaların etkisi vardır

elbette.

İngiltere ve Hollanda kolonilerinde deflasyonist politikalar uygularken; Japonya

askeri kalkınma prorgamı uygulamış, bu hızlı bir büyüme yaratmıştır. Çin; uyguladığı
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gümüş para sisteminin doğası ve savaş gereklerinin yol açtığı anflasyonis maliye

politikaları gibi faktörlerden etkilenmiştir. Tayland ise dış borçlardan kaçınmış tedbirli

politikalar uygulamıştır. Çin dışında hiçbir Asya ülkesi dış borç yükümlülüğünü

reddetme yoluna gitmemiştir.

Bunlarla birlikte 1920’lerde korumacılık uygulamaları gözlenmiştir. Hindistan tarifeler

uygulayarak 1929 bunalımı öncesinde bir ölçüde korumacılığa yönelmiştir. Tayland’

ın tarifelerini sınırlayan anlaşma 1926’ da son bulmuş, Çin 1929’ da tarifeler

üzerindeki otonomisini kazanmıştır. Endonezya ise 1936’ ya kadar altın standartında

kalmış, daha sonra deflasyonist para ve maliye politikalarına yönelmiştir. Tarifeleri

artırmamış, döviz kontrolüne gitmemiş, borçlarını düzenli bir şekilde ödemiştir.

Fiyatları rekabet düzeyine çekerek ve ithalatta miktar kısıtlaması uygulayarak

ödemelerde yaşanan problemleri aşmaya çalışmıştır.

Asya’yı Latin Amerika’dan ayıran en önemli özelliği 2. Dünya Savaşına kadar

sömürü olmasıdır. Bu sömürülen ülkelerden sadece Tayvan ve Kore’de sermaye

girişi yüksekken; Japonya bu ülkelerde katılımcı bir politika izlemiştir.

Rus ekonomisinde; 1. Dünya Savaşından sonra sanayi üretiminde %25, tarım

üretiminde %10 düşüş gözlenmiş ve enflasyon artmıştır. Devrimden sonra özel

mülkiyetin kamulaştırılması, dış borçların reddedilmesi, kiliseye ve eski yöneticilere

yapılan baskılar sonucu yabancıların yoğun ablukası ve müdahalesiyle karşı karşıya

kalmış, bunun sonucunda bir iç savaşa sürüklenmiştir.

Bu dönemde ekonomik kaosun büyük olması; sosyalist dönüşümden NEP lehine

geçici olarak vazgeçilmesine yol açmıştır. Stalin 1928 yılında yeni Sovyet modeli

kurma yönünde sert politikalar uygulamıştır. 1928 ile 2. Dünya Savaşı arasındaki

dönemde tarımda büyük kollektifleşmeye gidilmiştir. Tüketim kısılmış ve işgücü

katılımı artırılmıştır. Ağır sanayi ve yatırım malları üretimine ağırlık verilmişti. Yılda

ortalam %6 büyüme elde edilmiştir. Burjivazi yok olmuş, köylü ve çiftçiler kollektif

çiftliklerde çalışan işçilere dönüşmüştür.

OECD ülkelerinde savaş sonrasındaki dönemde, politikaların hedefi; aktif reel üretim

yönetimi politikasını kullanarak, kaynakların tam istihdamının sağlanması olmuştur.

Bu dönemde hızlı bir büyümeden çok tam istihdama ulaşmak amaçlanmıştır. Bu
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nedenle işsizlik ve deflasyonist politikaların neden olduğu kaynak israfından

kaçınmak istemişlerdir.

Daha önceki dönemde ülkelerin çoğunda fiyat istikrarına önem verilirmişken, Altın

Çağ’da fiyat istikrarından bahsedilmesiyle birlikte, esas amaç fiyat artışının

uluslararası rekabet gücünü etkilemeyecek sınırlar içinde tutulması olmuştur.

Bu dönemin en önemli özelliği devlet harcamalarında meydana gelen önemli artışlar

olmuştur.

Asya ve Avrupa ülkelerinde uygulanan ekonomik politikalar Latin Amerika’da

uygulanamamış ve dolayısıyla bu ülkeler dünya ekonomisinde fazla söz sahibi

olamamıştır. Bunun yanında Latin Amerika ülkeleri piyasa ekonomisine fazla güven

duymadıklarından; devlet, mikroekonomik politikalarda daha fazla rol almakta, daha

çok kontrol, sübvansiyon ve koruma ile planlamaya yönelik politikalar

uygulamaktaydı.

Asya’ da savaşın ardından; sömürgeciliğin bitmesi ve Çin’de meydana gelen darbe

nedeniyle uluslararası düzende meydana gelen değişikler daha büyük olmuştur.

Ancak Avrupa’daki bölgesel entegrasyonlara benzer kuruluşlar bu bölgede

oluşmamıştır. Bağımsızlıklarını elde eden birçok Asya ülkesinde amaç; Latin

Amerika ve OECD’den daha yoksul olduklarından dolayı kişi başına düşen milli

gelirin yükseltilmesi ve kalkınma sorununun aşılması olmuştur.

Bu bölgede sosyalist kalkınma yolunu seçen ülkelerden biri olan Hindistan’ da fiyat

mekanizması yerine, hükümetin planlama kararı ile kaynak dağılımının yapı ldığı ve

ağır sanayi yatırımlarının hükümet tarafından finanse edildiği uygulamalar

gerçekleşmiştir. Tarım kesimi kollektifleştirilmemiş, küçük ölçekli sanayinin ve el

sanatlarının önemi vurgulanmıştır.

Çin’de ise 1949’dan sonra, özel mülkiyete el konulmuş, tarım kollektifleştirilmiş,

kamu iktisadi kuruluşları yaygınlaştırılmış, ve kaynak tahsisinin fiyat mekanizması

yerine merkezi hükümet kararları ile gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. Aynı zamanda

Çin fiziksel yatırımların artırılması, beşeri sermayenin iyileştirilmesi ve nüfus

kontrolüne önem vermiştir.
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Endonezya, 1965’e kadar, mutlak sosyalist politikalar uygulayarak, yabancı

sermayeye yönelmemiştir. 1965’ten bu yana ise Endonezya kapitalist bir çizgi takip

etmektedir.

Savaştan sonra Tayvan ve Güney Kore bağımsızlıklarını kazandılar. Toprak

mülkiyetinde etkili reformlara gidildi. Bu reformlar köylülerin üretim artışını teşvik

etmiş ve savaş sonrası ekonomik gelişmenin birçok Asya ülkesinde olduğundan

daha eşitlikçi olmasını sağlamıştır. Bu iki ülke; beşeri sermaye yatrımlarına ve çok

çalışmaya önem vermiş, yüksek tasarruf oranı sağlamaya, ihracatta olanakların

artırılmasına ve teknolojik gelişmeye çok önem vermişlerdir.

Savaş sonrasında SSCB’de uygulanan politikalar, 1920’lerde Stalin’in

uyguladıklarının devamıydı. Ancak uluslararası platformda artık yalnız değildi, CMEA

çerçevesinde 6 komünist ülke ile yakın ilişkiler içindeydi. 1960 yılına kadar Çin ile

yakın ilişkisinin sonucu dış ticaretini çok büyük oranda artırmıştır.

Ancak Sovyetler’in rekabet gücü ve ileri teknolojiye sahip olmaması, kapitalist

ülkelerde olduğu ölçüde bir reel kazanç getirmemiştir. İki savaş arasında yüksek bir

büyüme yakalasa da, kaynak dağılımında fiyat mekanizmasını kullanmamasından

dolayı ekonomide etkinsizlik sorunu ile karşılaşmıştır.

1973 yılından bu yana dünya ekonomisindeki büyüme önemli ölçüde yavaşlamıştır.

Bu düşmenin sebebi, dışsal şoklara bağlanmıştır. En büyük etkisini OECD

ülkelerinde gösteren 1973 yılındaki petrol fiyatları artışı ve Latin Amerika’da ikinci

OPEC krizinden kısa bir süre sonra ortaya çıkan 1982 borç bunalımı bu şoklara

örnek olarak sayılabilir.

1970’li yılların başında enflasyon oranı ani bir artış göstermiştir. Dünya ölçeğindeki

yaygın enflasyonun temel nedeni; dolara dayalı, sabit kuru temel alan bir

uluslararası para sistemi oluşturmuş olan Bretton Woods düzenlemelerinin

çökmesidir. 1971 yılında yurtiçi enflasyonun yükselmesi, ödeme zorlukları, altın

rezervlerindeki erime ve çok büyük ölçüdeki spekülatif sermaye hareketleri

sonucunda ABD altın ile dolar arasındaki bağlantıyı terk etmiştir.

Aynı dönemde spekülatif sermaye hareketleri artmıştır. Bu yüzden anahtar paraya

sahip ülke olmanın maliyeti artmıştır. Döviz kuru uygulamalarındaki farklılık ülkeleri
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farklı derecelerde risklere maruz bırakıyordu. Bu dönemde politikalar belirsizlik

içinde uygulanmıştır.

Bretton Woods sisteminin çökmesi ve enflasyonun yükselmesi, hükümetlerin talep

yönetimi politikalarında hassas ayarlamalar yoluyla ılımlı bir enflasyon hızı ile tam

istihdamı sağlayabilecekleri genel kanısını yıkmıştır.

OPEC’in petrol fiyatlarını arttırması enflasyonis süreci kuvvetlendirmiş, göreli

fiyatların büyük ölçüde değişmesi önemli sorunlara yol açmış ve OECD ülkelerini

ciddi enerji tasarrufu önlemleri almaya itmiştir. Bu durum petrol ithal eden ülkelerin

ödeme zorlukları ile karşılaşmalarına yol açmıştır. Tüm bu nedenlere bağlı olarak,

tam istihdam artık politika amacı olmaktan çıkmış, ekonomik büyümenin amacı ise

ikinci sıraya itilmişti. Öncelikler enflasyonun durdurulması ve ödemeler dengesi

açıklarının kapanması olmuştur.

OECD’deki yavaşlamanın 3 unsuru vardır: Sistem şokuna uyum sağlamanın

kaçınılmaz bir maliyeti olmuştur. Bunlar makro ekonomik politika araçlarının ve

merkez bankaları ile maliye bakanlıklarının uymak zorunda olduğu oyun kurallarının

değiştirilmesini gerektirecek derecede büyük boyutlarda olmuştur.

1. Ekonomik politikalar konusunda oluşan fikir birliği. Bu politikalar başlangıçta

olaylara tepki olarak çıkmış ancak daha sonra olayların yönlendirilmesinde

etkili olmuştur. Böylece; petrol fiyatlarında büyük düşme olduğu ve

enflasyonun ivmesinin kaybolduğu 1980’li yılların başında bile yaygın bir

işsizlik ve güçlü ödeme pozisyonlarına rağmen, yeni öğreti genişletici

politikaların tehlikelerini vurgulamaya devam etmiştir. Ekonomik

canlanmanın, politikaların teşviki ile değil kendi kendine başlaması tercih

edilmiştir.

2. Büyüme potansiyeli daha uzun süreli aşınmıştır. Altın çağda yaşanan

verimlilik artışı kısmen Avrupa ve Japonya ekonomilerinin savaş sonrasında

eski güçlerine kavuşmaları, ekonomilerin uluslararası ticarete tekrar açılması,

işgücünün tarım ve verimliliği daha düşük olan sektörlerden verimliliği yüksek

sektörlere geçmesi gibi bir defaya mahsus olgulardan kaynaklanıyordu.

Ayrıca AR-GE çalışmalarıyla teknolojinin sınırlarına yaklaştıkça, yatırımların

getirisi eskisinden daha düşük olmaya başlamıştır.
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3. OECD ülkelerinde yavaşlamanın deflasyonist etkisi dünya ekonomisine de

yansımıştır. Ancak yine de, ithalat artışı genellikle GSYİH artışından fazla

olmuştur. Tarım dışında korumacılığa önemli ölçüde yeniden dönüş

olmamıştır. Serbest ticaret ilkesi aynen korunmuştur. Ülkeler arası sermaye

hareketlerinin serbestliği devam etmiştir.

Bretton Woods sabit kur sistemi 1971 yılında yıkılmıştır. Son olarak OECD ülkeleri

arasındaki yakın ve düzenli alış veriş ilkesi kalıcı olmuş ve bu ilke sayesinde

komşuyu yoksullatırarak büyüme politikaları engellenmiş ve dünya ekonomisinde

pozitif bir ivme sağlanmasına yardımcı olunmuştur.

Bu dönemde Latin Amerika ülkelerinde önemli bir politika değişikliği

görülmemiştir. Çünkü Latin Amerika ülkeleri Bretton Woods sistemini ciddi olarak

uygulamamışlardı. OPEC krizinin doğrudan fiyat dışı etkileri petrol ithalatçısı olan

ülkeler (Brezilya) için olumsuz olmuş, ancak Meksika ve Kolombiya bu durumdan

beklenmedik karlar elde etmiş, kendi kendine yeterli petrolü üretebilen ülkeler olan

Arjantin, Peru veŞili gibi ülkeler ise genelde etkilenmemiştir.

Yurt içi enerji tasarrufu açısından çok az çaba gösterilmiştir. Genelde bu ülkelerde

ekonomik tutum, enflasyonun ivmesini kırmaktan çok, enflasyonla yaşamayı

öğrenmek şeklinde olmuştur. İthalat hızla artmış ve ödemeler sorunları büyük ölçüde

dalgalı faiz oranlarında ve dolar bazında yapılan dış borçlanma ile çözülmeye

çalışılmıştır.

1980’lerde OECD ülkelerinde anti enflasyonist politikalar bütün şiddetiyle

uygulanıyordu. ABD’de Federal Reserve tarafından uygulanan daraltıcı para

politikası faiz oranlarını aniden büyük bir oranda arttırmıştı. Dolar değer kazanmış ve

dünya ihracat fiyatları düşmeye başlamıştı. Bu tarihten sonra reel faiz oranları

yüksek değerini korumaya devam etmiştir. Bunun nedeni FED’in uyguladığı sıkı

maliye ve para politikasıdır.

Latin Amerika ülkelerinde kişi başına düşen borç Asya’dakinin üç katıdır. Buna

karşılık kişi başına düşen ihracaat Asyadakinden daha düşüktür. Borç servisi

Kolombiya dışındaki ülkelerde ciddi bir sorun olmuştur. Latin Amerika ülkelerinde

tarihte görülmemiş boyutlarda bir borç servisi yükü vardır.
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Latin Amerika ülkelerinde yurt içi uyumun maliyeti çok yüksek olmuştur. Bu ülkelerin

kişi başına düşen GSYİH ‘ları 1980’lerde reel olarak önemli ölçüde azalmıştır. Buna

ek olarak, dış ticaret hadlerinin aleyhlerine gelişmesi sonucu gelirleri daha da

daralmıştır. Latin Amerika ülkelerinde ithalat ve yatırım önemli ölçüde azaltılmak

zorunda kalınmıştır. Yaşam standardındaki düşme ve artan enflasyon hızı,

hükümetin kredibilitesini, kalıcı bir büyümeyi sağlayacak birçok politika seçeneklerini

bile uygulayamayacak düzeye indirmiştir.

Latin Amerika ülkelerinde makul bir büyüme çizgisine ulaşmadan önce çözmeleri

geken dört temel sorun vardı:

1. Borç servis yükünün hafifletilmesi,

2. Mali kriz,

3. Enflasyon,

4. Aşırı boyutlardaki sübvansiyonlar, kontroller ve ayrıntılı devlet

müdahalesi,

Latin Amerika’ da da OECD ülkelerinde olduğu gibi yeni sorunlar yeni politika

bileşenlerinin aranmasına yol açmıştır, ancak bu ülkelerin işi çok daha güçtü. Bu

ülkelerde politik gerilimler çok büyüktü. Ototriter rejimlerden yeni kurtulmuş , sosyal

sınıflar arasındaki uçurumların çok büyük olduğu bu ülkelerde kemer sıkma

politikalarının uzun süreli uygulanması çok güçtü. Bu nedenle bu ülkelerde daha

yumuşak heteredoks seçenekler aranması yoluna gidilmiştir.

Arjantin ve Brezilya sırası ile 1985 ve 1986 yıllarında, enflasyonist beklentileri kırmak

amacı ile farklı heterodoks politikalar uygulanmıştır. Bunların arasında;

1. Fiyat indekslemenin kaldırılması,

2. Fiyatların, ücretlerin ve döviz kurunun dondurulması,

3. Borç ilişkilerinin düzenlenmesi,

4. Yeni para biriminin yaratılması yer almıştır.

Şili ultra heterodoks olarak nitelendirilebilecek oldukça farklı politikalar izlemiştir.

Enflasyon ve bütçe problemlerinin üzerine gitmiş, dış borçlarının dörtte birini menkul

kıymetler ile takas etmiş, ekonomideki kontrollerin çoğunun kaldırılarak ekonomisini

liberalize etmiş ve dışa açık bir politika izlemeye başlamıştır. Ancak bu politikaların
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maliyeti çok yüksek olmuştur, Şili de üretimler düşmeye başlamıştır.

Meksikanın krize yaklaşımı Şiliden daha az kapsamlı olmuş fakat Arjantin ve

Perudan daha kapsamlı olmuştur. Meksika hükümeti GATT’a katılarak, çok sayıdaki

ithal lisanslarını kaldırarak ve gümrük vergilerini daha düşük bir düzeye indirerek

mikro ekonomik etkinsizliği azaltmıştır. Hükümet, yatırımların önemli ölçüde

azaltılması, kamu sektöründe reel ücretlerin düşürülmesi, sübvansiyonların

azaltılması daha gerçekçi bir kamu sektörü fiyat politikası izlenmesi, vergi oranlarının

arttırılması ve daha iyi vergi toplanması ile büyük boyutlarda mali tasarruf yapmayı

başarmıştır. Buna rağmen mali problemler daha karmaşık bir hale gelmişti.

Asya diğer ülkelere göre daha iyi performans göstermiştir. Asya ülkeleri 1973

yılından sonra, ortalama büyüme performanslarını korumayı hatta bunun üzerine

çıkmayı başarmışlardır. GSYİH artışı 1950-1973 döneminde %5.4 iken, 1973-1987

arasındaki dönemde %5.9’a çıkmış ve nüfus artışının azalması nedeniyle kişi başına

gelir artışı yılda 2,8’den 3,6’ya çıkmıştır.

Asya ülkelerinde verimlilik azalması görülmemiştir. Bu durumun nedenleri

karmaşıktır ve ülkeler arasında farklılık göstermektedir. Bununla birlikte ülkelerin

deneyimleri karşılaştırmalı olarak incelendiğinde üç temel neden gösterilebilir:

1. İlk planda Asya ülkelerinin, OECD ülkeleri ile hatta Latin Amerika ile

karşılaştırıldığında bile halen iyi bir verimlilik düzeyine sahip olduğu

görülmektedir. Asya ülkeleri, eğtime ve yatırımlara yapılan yüksek

harcamaların getirilerinin büyük olduğu “gelişmişliği yakalama” sürecinin ilk

aşamasındadırlar.

2. Bu ülkelerin makro ekonomik yönetimleri genellikle ihtiyatlıdır. Ticari

bankalara borçlanma, enflasyon ve maliye politikaları konusunda Asya

ülkeleri, Latin Amerika ülkelerinden daha tedbirli davranmaktadır. Bu ülkeler

petrol krizi sırasında ödeme güçlükleri ile karşılaştıkları dönemde büyümeyi

finanse etmek için borçlanma yoluna gitmişlerdir..

Ülkelerin çoğu enflasyondan kaçınan ve muhafazakar maliye politikaları

izleyen ülkelerdir. Hindistan için geleneksel olan bu davranış, Çin,
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Endonezya, Kore, ve daha önceki yıllarda hiperenflasyon deneyimini

yaşamış olan Tayvanda’ da benimsenmiştir.

Asya ülkeleri enflasyonu düşürmede başarılı olmuşlardır. Bu başarı kısmen,

sorumlu maliye politikalarından kaynaklanmakta ise de bir ölçüde bu bu

ülkelerdeki piyasalarda fiyatların Latin Amerika veya OECD ülkelerine göre

daha esnek olmasından kaynaklanmıştır. Bu durum, bu ülkelerdeki sosyal

güvenlik, tarım gelirlerinin desteklenmesi ve işçi sendikaları gibi kurum ve

uygulamaların gelişmemiş olması ve tarımın hala önemli bir paya sahip

olmasından kaynaklanmaktadır.

3. Asya ekonomilerinin üçüncü önemli avantajı, döviz kurlarını rekabetçi

düzeyde tutmada, ihracata yönelik politikalar oluşturmada ve ihracatlarını

çeşitlendirmede çok daha büyük çaba harcamış olmalarıdır.

Asya ülkelerinin bulundukları yer dünya ekonomisi içinde oldukça canlı bir

bölgedir. Bu nedenle dünya piyasalarındaki büyümenin çok düşük olduğu

dönemlerde bile, Asya ülkeleri ihracatlarını önemli ölçüde arttırmayı

başarmışlardır.

Sovyetler Birliğinin büyümesinde 1973 yılından bu yana görülen yavaşlama

OECD ülkelerinden çok daha belirgindir. Ancak bu gerilemenin nedenleri OECD

ülkelerinden çok farklıdır. SSCB’nin ihracat artış hızı hacim olarak yarı yarıya

azalmakla birlikte, petrol ve altın fiyatlarındaki artış nedeniyle döviz kazancı

korunmuştur.

Sovyetler Birliği’nde de OECD ülkelerinde olduğu gibi işgücü ve sermaye

girdilerinin büyüme hızlarında gerileme olmuştur ancak SSCB’deki azalma

OECD ülkelerindeki kadar belirgin olmamıştır. 1973 yılından sonra dikkat çekici

olan en önemli olgu, işgücü verimliliğinin önemli ölçüde azalması ve sermaye

verimliliğinin negatif olması sonucu toplam girdi verimliliğin de negatif olmasıdır.

SSCB’deki gerilemenin bu ülkeye özgü üç nedeni bulunmaktadır:

1. Mikroekonomik etkinsizliğin artması,

2. Askeri harcamaların artan yükü,
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3. SSCB’nin sahip olduğu bazı önemli doğal kaynak avantajlarını tüketmiş

olmasıdır.

Piyasa ekonomisi yerine merkezi planlamaya dayalı güdümlü bir ekonomi

niteliğindeki Sovyet sistemindeki mikroekonomik etkinsizliğin çeşitli nedenleri

bulunmaktadır. Sermaye ve diğer hammaddeler, maliyetlerinin altındaki fiyatlarla

sağlandığı için kaynaklar israf edilmiş ve yöneticiler gelecekteki olası kıtlıklara karşı

sermaye ve hammaddeyi aşırı stoklama eğiliminde olmuşlardır.

Ekonomi ile ilgili doğrudan düzenlemelerin birçok boyutu vardır.Tarım ve hizmetler

sektöründe sınırlı ölçülerde özel girişime izin verilmiştir. Devlet sektöründe kaynak

dağlımını yönlendiren merkezi bürokrasi azalmıştır. Devlet fabrikalarına, talebi

karşılamak ve dış ticaret yapma konusunda bazı özerklikler verilmiştir. SSCB’de

ekonomide ve sosyal hayatta beklentiler artmıştır ve bu nedenle yaşam standardını

yükseltmek amacıyla Perestroika ( yeniden yapılanma ) ve Glasnost ( açıklık )

Politikaları uygulanmıştır.

a) Kalkınmanın Finansmanı

İktisadi kalkınmanın finansmanı, gelişmekte olan ülkelerde kişi başına

gelirin ve yaşam standartlarının, ulusal gelirin yükseltilmesi için gerekli

kaynakların sağlanması ile uğraşır. üretim artışı, kalkınmakta olan

ülkelerin iktisat politikasının tek amacı değildir. Anca k, pek çok ülkenin

büyüme politikalarının önemli bir kısmını ulusal gelirin artış hızını

yükseltmeye yönelik politikalar oluşturur.

Çünkü büyüme, genel refah artışının, istihdam olanaklarının artışının,

servet ve gelir dağılımının iyileştirilmesinin, konu t, haberleşme ve insan

gücü kaynaklarının geliştiril ip iyileştirilmesinin önşartı olarak kabul edilir.

Büyüme, ülkenin gerçek kaynaklarının, sermaye malları üretimine

aktarılmasını gerektirir. Sermaye malları fabrika, makina, altyapı ve

eğitim tesisleri gibi hemen tüketilemeyen fakat gelecekte bir gelir akımı

yaratacak olan mallardır. Sermaye birikimi için gerçe k kaynaklar üç

kanaldan sağlanmaktadır :
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İlki, cari tüketimden vazgeçilerek ülke içinde serbest kalan kaynaklar,

ikincisi dış ticaret yolu ile sağlanan kaynaklar, üçüncüsü de uluslararası

yardım ve borçlanma yolu ile ülke dışından transfer edilen kaynaklardır.

Burada üçüncü şık yani dış yardım ve borçlanma yolu ile sağlanan

kaynaklar üzerinde durulmaktadır.

Kalkınma hamlesi içine giren azgelişmiş ülkel er, eğer iç tasarrufları

yetersiz ise, kalkınmalarını f inanse edebilmek için dışarıdan kaynak

temin ederler. Kaynak transferlerinin belli başlı araçları uluslararası

yardımlar, uluslararası borçlar ve özel yabancı sermaye yatırımlarıdır.

b) Kalkınmanın Finansmanında Dış Kaynaklar

Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma sürecinde karşı karşıya bulundukları

temel sorunlardan birisi ulusal tasarrufların yeterli düzeyde olmamasıdır.

Ulusal tasarrufların yetersiz kalması kalkınmanın finansmanında dış

tasarrufuların önemine işaret etmekte ve bu tasarrufların ülkeye

çekilmesini zorunlu kılmaktadır.Bu nedenle yabancı özel sermaye

gelişmekte olan ülkelerin kalkınmasında bir dış finansman kaynağı olarak

önem kazanmaktadır.

Yabancı özel sermaye ülkeye doğrudan sermaye yatır ımı şeklinde ya da

portföy yatırımı şeklinde gelebilir.Portföy yatırımları kısa vadeli ve çok

hareketlidir. Bu özellikleri sebebi ile kalkınma için ihtiyaç duyulan

sermayeyi karşılayamamaktadır.

Diğer özel sermaye şekli olan doğrudan sermaye aynı zamanda t eknoloji,

iş yönetim ve organizasyonu, entellektüel sermaye gibi unsurları da

beraberinde getirir. Bu sermayenin gelişmekte olan ülke ekonomisine

muhtemel katkıları şu şekilde ifade edilmiştir;

1. İç tasarruf ve döviz açığının kapatılmasına katkı yaparak

gelişmekte olan ülkelerin karşı karşıya bulunduğu Nurkse’ un

fakirliğin kısır döngüsünü kırmaya yardımcı olması,

2. Sermaye birikimine katkı sağlaması,
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3. Teknolojik gelişmeye ve yeni teknoloji transferine imkan

sağlaması,

4. Iş yönetimi ve organizasyon bilgisi sağlaması,

5. Reel ücretleri ve istihdamı artırması,

6. Rekabet gücünü artırması,

7. Vergi gelirlerini artırması,

8. Üretimi ve ihracatı teşvik etmesi,

9. Kaliteyi yükseltmesi,

10.Beşeri sermayenin gelişimine katkıda bulunması,

Bu şekilde sıralanan olumlu etkileri ya nında doğrudan özel yabancı

sermaye hareketlerinin olumsuz sonuçlarının da olacağı muhakkaktır.

Yabancı sermayenin ev sahibi ülkeye gelme amacı kar

maksimizasyonudur. Elde ettiği kar kendi ülkesine aktarılacaktır.

Çevre kirlil iği, sağlık, güvenlik gibi so runları beraberinde

getirebilmektedir. Doğrudan yabancı sermaye yatırım -tasarruf açığını

kapatmak yerine rantları toplayıp ve yerel sermaye piyasaları ile döviz

piyasasına girişte sahip olduğu tercihli giriş yoluyla sermayeyi kendi

ülkesine götürmek suretiyle iç tasarrufları ve yatırımları azaltır.

Çokuluslu şirketler vasıtasıyla hareket eden doğrudan özel sermaye

döviz açığını kapatmak yerine yaptıkları üretimde ithal girdi kullanmak

suretiyle gelişmekte olan ülkelerde döviz açığını daha da büyütmektedir.

Dış finansman kaynaklarının önemli bir kısmını oluşturan dış borçlar,

gelişmekte olan ülkelerin kalkınmalarında özellikle II. Dünya Savaşı

sonrasıda önem kazanmaya başlamıştır. IMF, Dünya Bankası gibi

uluslararası mali kuruluşların oluşturulmasıyla birlikt e gelişmekte olan

ülkelerin dış borçlanma imkanları artırılmıştır.
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Teorik olarak makul bir seviyedeki dış borcun ekonomik büyümeyi ve

kalkınmayı pozitif etkilemesi beklenir. Ancak aldıkları borçları verimli

alanlarda ve etkin bir şekilde kullanamayan ülke lerin ekonomilerinde

pozitif etki yerine yaşadıkları sorunların arttığı tecrübe edilmiştir.

Dış yardımlar kısmen veya tamamen karşılıksız olarak sağlanan dış

sermayedir. Gelişmekte olan ülkeler için bu tasarrufların karşılıksız

olması büyük önem taşımaktadır. Ancak yine tecrübe edilen gerçek,

ekonomik bir karşılığı olmasa bile dış yardımların siyasi bir karşılık

beklentisi ile verilmiş olmasıdır.

Dış yardımlar, gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelere siyasi,

ekonomik, askeri ve diğer konularda yaptıkla rı tamamen veya kısmen

karşılıksız sermaye transferleridir.

II. Dünya Savaşı sonrasında ABD, Sovyetler Birliği’ nin tehditlerine ve

komünizmin yayılmasına karşı dış yardım programını uygulamaya

koymuştur.

Dıs yardım yapmanın veya almanın temel gerekcesi, yoksullukla mucadele etmek;

yardım alan ulkenin yoksulluk nedeniyle esasen yetersiz olan kaynaklarına takviye

yapmaktır.

Doğal felaket, deprem ve aclık gibi hallerde yapılan yardımlara ve bunların faydasına

herkes inanmaktadır ve bu tip yardımlar buradaki incelemenin konusu değildir. Dış

yardım konusunda asıl tartısma, kalkınma amaclı dıs yardım alan ulkelerin kalkınma

surecinin dıs yardımdan nasıl ve ne yönde etkilendiğidir.

Uygulamada, dıs yardım, ekonomik olarak az gelismis ulkelerin ekonomik

problemlerinin cozumunu engelleyerek yardım alan ulke icin bir zarara donusebilir.

Dıs yardımın amacını iyi anlayabilmek icin Amerika Birlesik Devletleri’ nin dıs yardım

tarihini bilmek önemlidir.

Cohen’in belirttiği uzere “... soğuk savasın ortaya cıkardığı dıs yardım hic bir zaman

gercek anlamda ulkelerin kalkınmasına yardım etmemistir Dıs yardım, yıllardır en



59

azından 1961 tarihli Dıs Yardım Kanunu’ndan beri komunizmle savasmak icin

kullanılan bir Amerikan ekonomik silahıdır27.

Dıs yardımın asıl amacının, ekonomik olarak az gelismis ulkelere yardım etmek

olmadığı hakkında onemli miktarda delil bulunabilir. Gelismis bir ülke ile az gelismis

bir ülke arasındaki temel fark, ikincilerin ekonomik olarak durumlarının zayıf

olmasıdır. Yoksa, ekonomik olarak az gelismis bir  ülke siyasal, sosyal ve kültürel

yönden ekonomik olarak gelismis bir ülkeyle denk, hatta daha gelismis olabilir.

A.B.D. onceki baskanlarından Richard Nixon dıs yardımın kendileri bakımından

amacını şu cümle ile özetlemistir. “Dıs yardımın amacı baska ulkelere yardım etmek

değil kendimize yardım etmektir.” Bu cercevede Cohen “... dıs yardımın ne dısa

donuk (cunku amacı Amerika Birlesik Devletleri’ne, daha ozel olarak Amerikan

sirketlerine yardım etmektir) ne de bir yardım olduğunu (cunku dıs yardımın coğu,

ekonomik olarak az gelismis ulke vatandaslarına yardım etmek yerine sorunlarını

artıracak niteliktedir) ifade etmiştir.

Amerikanın yaptığı dıs yardımların coğu, Amerikan is dunyasına yapılan bir

subvansiyon niteliğindedir. Cunku Amerikanın yaptığı dıs yardımlar, ekonomik olarak

az gelismis ulkeler icerisinde kullanılmamaktadır. Amerika Birlesik Devletleri

Kanunlarına gore, askeri yardımların yuzde 90’ı, gıda yardımlarının yuzde 90’ı,

karsılıksız yardımların yaklasık yarısı, A.B.D. mal ve hizmetlerine harcanılmak

zorundadır .

Dıs yardımın ekonomik olarak yoksul ulkelere yardım edici nitelikte olduğuna dair

somut bir kanıt bulmak zordur; buna karsın, dıs yardımın yoksul ulkeleri daha cok

yoksullaştırdığına dair ornekler bulunabilir. London School of Economics and

Political Science Universitesinin yapmıs olduğu bir calısmada; dıs yardımların, 1971

ve 1990 yılları arasında yardım alan 96 ulkenin ekonomik buyumesinin

sağlanmasıda cok az bir etkisi olduğu kanıtlanmıstır.

1985-1995 arası on yıllık donemde, Afrika Sahrası 170 milyar dolar uluslararası

yardım almasına rağmen soz konusu sahranın yasam standardı yıllık olarak yuzde

27 Cohen, s. 27
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iki dusmus ve 1970 yılından bile daha kotuye gitmistir. Bu donemde issizlik 100

milyon kisiyi etkileyerek dorde katlanmıs ve enflasyondan arındırılmıs gercek

ucretler ucte bir oranında erimistir28.

1960’ların sonunda Amerika yardımları Sili’ye akmıs ve Amerika bunun karsılığında

Sili’deki Hukumete, toplumcu politikaları uygulamasını dikte etmistir. Bu hukumet,

soz konusu politikaları iyi bir sekilde uygulayamadığından dolayı hızla orta direğin

desteğini ve iktidarı kaybetmistir. Bu süreçte dıs yardım alamadığı icin baska yollar

arayan Sili hızla piyasa modeline dayanan bir ekonomiye doğru yonelmis ve

ekonomik buyume ve kalkınmasında onemli asamalar kaydetmistir (Bethell, s. 18).

Dıs yardım dısında yollar aramayan bir ulke buyume ve kalkınma sorunlarını

cozemez. Bu konuda en iyi orneği Meksika olusturmaktadır; Meksika sürekli bir

sekilde dıs yardım alan ulke konumunda olmasına rağmen ekonomisi kronik bir

sekilde sorunlar taşımaktadır (Kars. Bethell, s. 18).

Dıs yardımın, ekonomik buyume ve kalkınmaya hizmet etmemesinin bir baska

nedeni, dıs yardımın siyasiler ve burokratlar tarafından savurganlığa veya

yolsuzluğa konu yapılmasıdır. Zaman zaman dış yardımlar kullanılarak inşa edilen

barajlar, jeneratorler ve diğer buyuk yapılar, dıs yardımı alan ulkelerin değil dıs

yardımı veren ulkelerin kalbini kazanmaya yonelmektedir.

Gunumuzde her ne kadar uluslararası kuruluslar cevre konusunda daha duyarlı

görünse de, gecmiste soz konusu kuruluslar bu konu uzerinde ozenle durmamıslar

ve yapmıs oldukları yardımlarla cevreye zarar verebilecek projeleri desteklemişlerdir.

Orneğin cevre uzmanları tarafından doğaya buyuk zarar vereceği ifade edilmesine

rağmen Dunya Bankası, Nepal’daki 770 milyon dolarlık Arun River Baraj Projesini

finanse etmekten cekinmemistir 29.

Dıs yardımın zararları kimi durumlarda, yukarıda anlatılanların aksine, ilk anda

doğrudan fark edilememekte, ancak zaman içinde sonuçları yaşandığında

görülebilmektedir. Bazı durumlarda dıs yardım veren ulkeler, dıs yardımı alan

28 U.S. News & World Report, 30 Ocak 1995, s. 32
29 US News & World Report, s. 32
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ulkelere pamuk ve seker tarlalarının modernlestirilmesi kosuluyla ucuz kredi

onermişlerdir. Soz konusu kosulu kabul ederek ucuz krediyi kabul eden ulkelerdeki

ciftcilerden onemli bir kısmı islerini kaybetmislerdir.

Kimi durumlarda yardımın koşulu olarak buyuk universitelerin kurulması istenmiştir.

Ekonomik olarak az gelismis ulkelerde verilen universite eğitimi, ulkenin

gereksinimine uygun eleman yetistirme amacına uygun dusmediğinden universite

mezunları sürekli olarak issizler ordusuna katılmışlardır. Kalkınmayı amaçlayan az

gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerin  ihtiyacı üretim süreçlerine katılabilecek

kalite ve donanımda kişiler yetiştirecek ilk ve orta öğretime onem verilmesidir.

Ekonomik olarak az gelismis ulkeler arasında dıs yardımın nasıl dağıtılacağına iliskin

belirli bir ölçütün bulunmaması bu konudaki soru işaretlerini artırmaktadır.

Banglades, El Salvador’dan 24 kat kalabalık ve bes kat daha yoksul olmasına

rağmen Amerika Birlesik Devletleri tarafından El Salvador’a, Banglades’ten bes misli

daha fazla dıs yardım verilmektedir.

Dıs yardım, ekonomik olarak az gelismis ulkelerin kendi iclerindeki gelir dağılımını

da bozabilecek etkiler taşımaktadır. Dunya Bankasının hesaplamalarına gore,

1988’te dusuk gelire sahip ulkelere giden dıs yardımın yalnızca %2’si temel sağl ık

hizmetlerine, %1’i ise nufus programlarına gitmistir.

1980’ de Afrika Sahrasında uygulanan resmi kalkınma programlarından bir ilkokul

cocuğuna 1$, bir ortaokul cocuğuna 11$, bir universite gencine ise 575$ harcama

yapılmıstır ki genellikle varlıklı ailelerin cocuklarının gittiği universitelerin

oğrencilerine bu kadar yuksek miktarda yardım yapılmasının o ulkedeki gelir

dağılımını daha da bozacağı acıktır.

Dıs yardım, yardımı alan ulkelerin uluslararası rekabet gucunü de

etkileyebilmektedir. 1980’ lerden itibaren Dunya Bankası tarafından dıs yardım, IMF’

nin ongorduğu yapısal uyum ‘structural adjustment’ programlarını tesvik etmek

amacıyla kullanılmıstır. IMF tarafından ongorulen yapısal uyum programlarının

etkisini inceleyen bir calısmada, yapısal değisim programından once dusuk gelire

sahip ulkelerin Gayri Safı Milli Hasıla cari hesapları ortalama % 12.3 acık verirken,

bu programdan sonra %16.8 cari acık vermeye baslamıstır.
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Dıs yardım, yardımı alan ulkenin ic rekabet gucune de zarar verebilmektedir. Gıda

yardımı bu konuda ornek olarak gosterilebilir. Cohen’in isaret ettiği gibi gıda yardımı

yerel urunlerle rekabet etmeye eğilimli olduğundan yardımı alan ulkenin tarımını

oldurmekte ve bu yuzden daha cok gıda yardımı yapılmasını gerektirmektedir. Hatta

bu dongu, yardım alan ulkenin, tarım acısından kendi kendine yeterliliği

kayboluncaya kadar devam etmektedir. Bunun yanında, Cohen, dıs yardım

yapanların; yalnızca yerel gereksinimleri goz ardı etmekle kalmayıp yerel yapabilme

bilgisi “know-how” durumunu da goz ardı ettiklerini belirtmektedir.

A.B.D; Sudan’ın guneyindeki bir aclık krizinde, Sudan kadınlarının buğdayı değil

sorgumu ekip dikmedeki tecrubesini goz ardı ederek binlerce ton buğdayı Sudan’a

gondermistir. Halbuki sert col kosullarında, aclıkla mucadele icin sadece sorgum

urunleri onemli bir koruma aracı konumunda bulunmasına rağmen, hic kimse

buğdaylar yuklenmeden bu durumu arastırmayı aklından gecirmemistir .

Cohen’ e gore, 1960 ve 1970’ lerde, zengin Kuzey Ulkeleri, Afrika ve Latin Amerikan

hukumetlerine, iki buyuk petrol krizi ve gıda maddelerinde buyuk fiyat dusmesi-ki

ekonomik olarak az gelismis ulkelerin ekonomisini buyuk oranda tahrip etmistir -

yasanmadan once buyuk miktarda kredi vermislerdir.

Afrika ve Latin Amerika hukumetleri borc odemelerini yapabilmek icin yeni borc

almıslar, alınan borcların %75’ inden fazlası ise eski borcların servisinde

kullanılmıstır. Gunumuzde, genel olarak, Afrika ulkelerinin toplam borcu, onların yıllık

uretimlerinin değerini asmıs bulunmakta, Latin Amerika ulkelerin borclarının faiz

odemeleri ise astronomik bir duzeye ulasmıs bulunmaktadır.

Ödemeler bilançosu açığını f inanse edebilmek için, ithal edilen sermaye

iç tasarruflara eklenecektir. Eğer sağlanan sermayenin tamamı

yatırımlara kanalize edilebilirse , büyüme hızı bu sermayenin toplam

miktarının, sermayenin verimliliği ile çarpımı kadar yükselmiş olacaktır.

Sermaye akımlarının parasal değeri ile borçlanana sağlayacağı mal ve

hizmet miktarı bakımından değeri farklıdır. Uluslararası yardımın getirisi,

aynen diğer herhangi bir tür sermaye girişinde, sermayenin getirisinin

ölçüldüğü biçimde ölçülmektedir: Yardımın faydası, yardımın parasal
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değeri ile, borç ödemelerinin sermaye piyasalarından borçlanılsa idi

ülkenin ödemek zorunda kalacağı faiz haddi ile isk onto edilmiş değeri

arasındaki farktır.

Yardımın getirisi, fayda-maliyet analizinde olduğu gibi, bir fark olarak

ölçülmektedir. Bu hesaplama daha sonra, bağış ögesi veya sermaye

akımının yardım kısmı olarak ifade edilen, alan ülke için "karşılıksız

alınan miktar" ın bulunmasında kullanılmaktadır. Eğer yardım alan ülke,

bu yardıma serbest piyasadaki kadar yüksek bir faiz haddi ödüyorsa,

şüphesiz ki bu yardımda bir bağış ögesinin varlığından sözedilemez.

Eğer yardım, yardımı veren ülkenin mallarını dünya piya salarında varolan

mevcut f iyattan farklı bir f iyatla satınalma şartı ile verilmişse, yardımın

faydası da değerinden farklı olacaktır. Borçlu ülkenin satın almak

zorunda olduğu malların fiyatları dünya fiyatlarından yüksek ise ve faiz

haddi de tavizli bir had değilse, borcun yardım ögesi negatif olacaktır.

Borç ve yardım almanın her zaman bir maliyeti vardır. Ancak bu koşul,

borç veren ülke için her zaman geçerli değildir. Borç veren ülkenin

mutlaka bir maliyeti yüklenmesi veya bir fedakarlık yapması söz kon usu

değildir. Ancak borç veren ülkenin kendisi bunun için borçlanmak zorunda

kalırsa ve aldığından daha yüksek oranda faiz öderse kendi açısından bir

fedakarlık söz konusu olabilir.

Borç veren ülkeden kaynak transferi de her zaman gerçekleşmeyebilir.

Borç veren ülkenin mali akımının karşılığını, azgelişmiş ülkeden

sağlayacağı ihracat fazlası ile karşılayıp karşılamadığı, bu konuda

belirleyici olacaktır.

Daha önce belirtildiği gibi, kalkınmayı gerçekleştirecek sanayi

yatırımlarının yapılabilmesi o ülkenin t asarruf hacmine bağlıdır. Fakat,

sermaye birikimi gelişmekte olan ülkelerin en önemli sorunlarından biri

olduğundan bu noktada yetersiz sermaye birikimini karşılamak üzere

yabancı sermaye devreye girer.

Yabancı sermaye her ne kadar bir borçlanma çeşidi is e de bu tür

borçlanmayı diğer olağan borçlanma şekillerinden ve uluslararası
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yardımlardan ( örn. portföy yatırımı gibi ) ayırmak gerekir. Çünkü dış

borçlanma sonucunda oluşan faiz ve ana para ödenirken, dışarıdan

herhangi bir piyasa işlemine tabii olmaksız ın doğrudan sağlanan sermaye

veya teknoloji transferi kar ve rant şeklinde geri dönmektedir.

Az gelişmiş ülkelere yabancı sermayenin girişi, XIX. yüzyılın başlarına

rastlar. Özellikle İngiltere' nin bu dönemde sömürge ve kolonilere yaptığı

yatırımlar, yabancı sermaye girişinin ilk yılları olarak kabul edilmektedir.

ABD kökenli yabancı sermaye yatırımları ise 1918 yılından itibaren etkin

olmaya başlamıştır. İkinci Dünya Savaşı sonrasında, ABD' de az gelişmiş

ülkelerde yatırım yapacak firmaların yatırımla rını teşvik amacıyla "uzun

vadeli ve düşük faizli krediler" sağlanmıştır.

Bu uygulamada, yüksek karlar elde etmek yerine, Dünya pazarlarına

egemen olma isteğinin payı büyüktür. Bu gelişmelerin sonucu olarak,

yabancı sermaye, ana şirketlerin bulunduğu " kök en ülke " yerine, ana

vatan dışında sınai faaliyet gösteren çok uluslu şirketler şeklinde faaliyet

göstermeye başlamıştır.

Bu yeni oluşum ile birlikte, bazı önemli problemler de çözülmüştür.

Örneğin, Japon halkı, ABD kökenli sermayenin ülkelerine girmesin e karşı

çıkarken, çok uluslu şirketlerin, sayılarının ve faaliyet alanlarının

büyümesini özendirici polit ikalar uygulamışlardır.

Bir başka örnek, Brezilya' da yerli halka nazaran, göçmen ve melez

halkın ekonomik ve sosyal yaşama egemen olması nedeniyle, ya bancı

sermayenin bu tip engellerle karşılaşmaması olmuştur.

Zamanla, sermayenin uluslararasılaşması nedeni ile, yabancı sermayenin

birçok ülkede geliş şeklini değiştirdiği de gözlenmektedir. Artık amaç

sermayenin fiyatının ucuz olduğu yerde elde edilerek, en yüksek karı

getirecek alanlarda kullanılmasıdır.

Bu amaç doğrultusunda, milliyetçi (ethnocentric), uluslararası

(polycentric) ve uluslarüstü (geocentric) polit ikalar uygulanmıştır 30 .

30 Halil Seyidoğlu, a.g.e., sf. 664.
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Yabancı sermayeli çokuluslu bu kuruluşların, örgütleniş şekilleri

genellikle şöyledir:

1. Sermayenin hangi alanlara yöneltileceği, sermayenin ana vatanı

olan ülkede belirlenen ve yerli şirketlerle hemen hemen aynı

politikalarla yönetilen çokuluslu şirketler.

2. Yatırım politikaları, sermayenin kökeni olan ülkedeki merkezden

belirlenmekle birlikte, uluslararası piyasalara girebilmek için "her

türlü uygulamaya açık" olan uluslararası şirketler.

3. Herhangi bir ülkeye bağlı olmayan çeşitli uluslardaki

sermayedarların oluşturdukları transnasyonel şirketler.

4. Uluslararası bir kuruluş tara fından kontrol edilen uluslararüstü

şirketler.

Uygulamaya bakıldığında genel eğilimin, yabancı sermayenin doğuracağı

zararları minimize edici bir pazarlık sisteminden yana olduğu görülür.

Böylelikle sermaye, teknoloji ve yönetim bilgisi unsurlarından sade ce biri

veya ikisi kabul edilmektedir. Bu unsurlardan herbiri için belli bir hedef

oluşturularak, yabancı sermayeyi kalkınmayı hızlandırıcı bir biçimde

politikalara bağlayan ülkeler de vardır.

Ayrıca, yabancı sermayenin geliş şeklini serbest bırakıp, daha sonra

belirli kurallara bağlamayı tercih eden ülkeler de vardır. Ancak bu tür

uygulamalar, ülkeye yabancı sermaye girişinin devamlılığını etkileyici

doğrultudadır. Pek çok gelişmekte olan ülkede ise, yabancı sermayeli

kuruluşlar genellikle hiçbir seçime t abii tutulmadan çağrılmaktadır.

Ancak, kendi aralarında rekabet ederek güçlü olanın üretime hakim

olmasının amaçlandığı bu tür bir yabancı sermaye politikası, f iyat

mekanizmasının geçerli olduğu piyasalarda mümkün olur. Aynı zamanda,

yerli sermayenin sını rsız bir şekilde gelen yabancı sermaye ile rekabet

etmesi imkansız olduğundan, yerli sermayenin gelişme şansı da az

olacaktır.
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2) Yabancı Sermayenin Kalkınma Çabalarına Etkileri

Ulusal sınırları aşarak geli şmekte olan ülkelere yönelen yabancı

kaynaklar, bu ülkelerde uygulanan siyasi ve ekonomik polit ikalara,

bölgesel ve demografik gelişmeler yanında  yabancı sermayenin hangi

şekilde ülkeye girdiğine bağlı olarak büyüme, tasarruf, yatırım, tüketim,

döviz kurları ve cari işlemler dengesi ve enflasyon gibi mak ro-ekonomik

büyüklükler üzerinde fark lı etkiler yaratabilmekte ve bu etkilerin ortaya

çıkarabileceği sosyal yansımalarla birlikte sermaye hareketleri ile

kalkınma arasında belirgin bir il işki kurulmaktadır.

Kalkınma çabalarının finansmanı için yeterli kayn ağa sahip olmayan

azgelişmiş ülkeler, yabancı sermayenin gelişini sağlayarak bu

eksikliklerini gidermeye çalışmışladır. Tartışılageldiği üzere, bu

kaynakların ülke içi tasarrufa katkısı ile ilgili çeşitli bakış açıları ve

görüşler mevcuttur.

Bunlardan birisi, yabancı sermayenin yurtiçi tasarrufların artırılmasına

katkıda bulunduğudur. Bu katkı yabancı sermayenin ülkenin toplam

kaynaklarının arzında artış yaratıp harcamaların boyutunu artırmak

şeklinde gerçekleşmektedir.

Buna göre karşıt görüş ise yurt içi kaynaklara ilave edilecek sermayenin

yatırımlardan çok tüketime gideceği ve dolayısı ile özel ve kamu

tüketimini artırmak için kullanılacak dış kaynakların ülke içi tasarruflarda

bir artış yaratmayacağı şeklindedir.

Aynı görüşün devamında yabancı sermayenin artışı ile oluşan borç

yükünün yurtiçi tasarrufların önemli bir bölümünün yatırımlara

dönüşmeden yurt dışına kaynak transferi için kullanılmasına, tüketici

kredisi ve tüketim malı ithalatını kamçılayarak iç tasarrufları kovucu etki

yaptığına değinilmektedir.

Sermaye hareketlerinin bir diğer etkisi yerli paranın yabancı paralar

karşısında değer kazanmasıdır. Uluslararası sermaye hareketleri ülke

içindeki döviz miktarını artırmakta, bu ülke parasının değerli hale

gelmesini tetiklemekte, ihraç ürünlerinin fiyatlarının artması sonucu
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ihracat düşmekte buna karşılık ucuzlayan ithal malları sebebi ile ithalatta

artış görülmektedir. Sonuç cari işlemler açığının büyümesidir.

Gelişmekte olan ülkelerin kalkınması için dış yardımın mı yoksa dış

ticaretin mi daha faydalı olduğu tartışılmıştır. Buna göre, belli bir

gelişmişlik düzeyine ulaşan gelişmekte olan ülkelerin ihracatını

artırabilmeleri kalkınma için daha sağlam biir temel oluştururdu. Bununla

birlikte kısa dönemde tasarruf açığının kapatılmasında şartsız olarak

yapılan dış yardımların kalkınma bakımından çok önemli bir rol

üstleneceği açıktır.

Dış yardımların miktarını belirlemede gelişmiş ülkelerin polit ik ve

ideolojik tercihleri insani duygulardan çok daha büyük bir rol

oynamaktadır. Soğuk savaş döneminde Batı ile Doğu Blokları arasındaki

siyasi ve ekonomik rekabetin ortaya çıkardığı dış yardımlar, Doğu

Blokunun 1990’ larda çözülmesi ile büyük ölçüde önemini yitirmiştir. Dış

yardıma muhtaç gelişmekte olan ülkeler bu durumdan olumsuz

etkilenmişlerdir.

Dış yardımların, yardımı sağlayacak devlet tarafından mı ya da

uluslararaso bir kuruluş tarafından mı verilmesinin az gelişmiş ülkenin

kalkınmasına fayda bakımından daha iyi olacağı da tartışma konusu

olmuştur.

Burada yardımın, yardımı sağlayacak ülke yerine, bu işte uzmanlaşmış

bir kadro ile ihtiyaç duyulacak yardımın daha doğru tespit edilerek ihtiyaç

içindeki ülkeyi tavır bakımından zora sokmadan uluslararası bir kuruluş

tarafından yapılmasının daha doğru olacağı görüşü baskındır. Ancak,

yine yaşanan gerçek durum genellikle yardımların sağlayan ülke

tarafından verildikleri yönündedir.

a) Olumlu Etkileri

Genellikle yabancı sermaye transferi yapan ülke, bu sermayenin yanı sıra

teknoloji, yönetim becerisi ve ihracatı artıracak olanakların da, ülke

ekonomisine  gelmesini amaçlamaktadır.
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Buna karşın yabancı sermayenin o ülkede yatırım yapmasında bol ve

ucuz doğal kaynaklar, düşük ücret ve vergiler, yüksek faiz oranları, kar

oranında kısıtlayıcı herhangi bir engelin bulunmaması, yabancı yatırımlar

konusunda liberal yasaların varlığı, yeni ve geniş bir pazar bulma

olanağının yanısıra risk faktörü de önemli bir r ol oynamaktadır.

Yabancı sermaye bir ülkeye ilk aşamada, üretim ve pazarlama alanında

ya da her iki alanda birden yatırım yapmak amacı ile gelir. Yabancı

sermaye ikinci aşamada ise, ihracata geçmek ister.

Ülkeye giren yabancı sermaye, ülkenin tasarruf oran ına veya sermaye

birikimine bir nevi katkıdır. Dolayısı ile, yabancı sermaye ile amaçlanan,

ülkenin üretim kapasitesinin artırılması ve aynı zamanda ülke

ekonomisinde yeralacak yeni yatırımların ihracatı, özellikle de sanayi

malları ihracatını artırmasıdır . Yalnız bu gelişme büyük ölçüde, gelen

sermayenin büyüklüğüne, yani teknolojik ölçek büyüklüğüne, faaliyet

süreci ve verimlilik gibi koşullara bağlıdır.

Yabancı sermaye az gelişmiş ülkeye teknolojik yenilikleri de beraberinde

getirir. Bu da dolaylı olarak istihdamın artmasında genişletici bir etki

yapar. Bu gelişmiş teknoloji, Bir yandan verimliliği artırırken, diğer

yandan da üretim maliyetini düşürür.

Yabancı sermayenin davet ediliş nedenlerinden bir diğeri, ülkeye gelişmiş

ileri teknolojiyi transfer etmesidir. Tek neden iç tasarrufların ve

yatırımların yetersiz olması değildir. Aynı zamanda az gelişmiş ülkeler

ihtiyaç duydukları teknolojiyi elde etmek için, ya istedikleri teknolojinin

patent hakkını satın alırlar, ya da bu teknolojiyi belli bir yüzde il e

kiralarlar.

Yabancı sermaye, teknolojinin yanında üretim yönetimi ve işletmecilik

alanlarındaki son yenilikleri de beraberinde getirmekle, az gelişmiş

ülkelerdeki üst düzey yöneticilerin yetişmesine de katkıda bulunmaktadır.

Yabancı sermaye ile birlikte transfer edilen teknoloji, gelişmiş ülkelerce

talep edilen çeşit ve nitelikteki mal üretimini sağlayarak, az gelişmiş

ülkenin ihraç yapabilme olanaklarına katkıda bulunmaktadır.
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Bununla beraber, yabancı sermaye geniş bir dış pazar olanağını da

beraberinde getirdiğinden, az gelişmiş ülkelerin dış pazar bulma

sorunlarının çözülmesine de katkıda bulunmaktadır.

Yabancı sermayenin, azgelişmiş ülke ekonomisine sağladığı diğer bazı

katkılar şöyle sıralanabilir 31:

Savaşların ve uzun süreli ekonomik bunalımların fakirleştirdiği bazı

ülkeler, mevcut imkanları ile ancak günlük ihtiyaçlarını karşılayabilir ler.

Bu kaynaklarından tasarruf etmek gibi bir imkanları yoktur. Ya da yine bu

kıt kaynakları ile, ülkelerinde iktisadi kalkınmayı başlatacak büyüklükte

sermaye yatırımlarına girişmeleri mümkün değildir. İşte yabancı sermaye,

onların bu yatırımlarını gerçekleştirebilecekleri kaynakları sağlar.

Dış finansman sermaye birikimini hızlandırarak kalkınmayı çabuklaştırır.

Gelişmiş haberleşme imkanı, azgelişmiş ülke halkını bir an evvel yüksek

hayat standardına ulaşmaya teşvik etmektedir. Dış finansman, yabancı

sermaye yolu ile girişilen büyük çaptaki sermaye yatırımları, halkın bu

beklentisini karşılar nitelikte olacaktır. Birbirini tamamlayan ve

destekleyen yatırımlar aynı anda başarılırsa, çok daha yüksek miktarda

verim elde edilecektir.

Uzun vadede, sürekli dış kaynak sağlanacağı düşünülürse, daha uzun

vadeye dönük sermaye yatırımları planlanabilir. Bu durumda, kısa sürede

verim elde etmeye yönelik yatırım zorunluluğu orta dan kalkacak,

kalkınma için gerekli olan, ancak çok uzun vadede verim elde

edilebilecek olan yatırımlara girişilebilir.

Yabancı sermaye temini yolu ile, tüketim harcamalarını daha yüksek

seviyelerde muhafaza etmek mümkün olur. Sağlanacak üretim artışı,

insanların moral motivasyonunu yükselterek, daha etkili çalışmalarına da

tesir edecektir. Polit ik ortam da bu durumdan olumlu olarak

etkilenecektir. Ayrıca, kalkınmayı sağlayacak yatırımlar için borçlanılan

miktar yıllara yayılarak şu anki neslin çok daha faz la fedakarlık

31 Zeyyat Hatiboğlu, Uluslararası İktisat-II, Lebib Yalkın Yayımları ve Basım İşleri AŞ, 1996,
sf. 143.
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göstermesi engellenmiş olacaktır. Sonuçta, eşit bir borç dağılımı

sağlanmaya çalışılacaktır.

Dış finansman, hızlı kalkınma hareketlerinin neden olacağı enflasyona da

engelolabilir. Bu açıdan da olumlu etkileri vardır.

Daha önce de izah edild iği gibi yabancı sermaye, ödemeler bilançosu

problemlerini çözmek bakımından da olumlu etkiye sahiptir. Çünkü, az

gelişmiş ülkeler, üretim araçlarının temini için büyük ölçüde dış kaynağa

gereksinim duyarlar.

İleri teknoloji ve büyük sermaye gerektiren bi rtakım makineleri veya diğer

üretim araçlarını kendi imkanları ile üretemezler. Ayrıca, bunu sağlamak

için dövize ihtiyaç duyacaklardır. Bu açıdan, kalkınma hamlesi içindeki

ülkeler, daima dış ödeme problemlerine sahiptirler. Dış finansman, bu

problemlerin çözülmesine de olumlu katkılar sağlar.

Son olarak da, sermaye transferi veya dış finansman, uluslararası iş

bölümü ve ihtisaslaşmayı artırarak, tüm ilgili ülkelerin refa hının artmasına

katkıda bulunacaktır

b) Olumsuz Etkileri

Yabancı sermayenin bütün bu faydalarının yanısıra, planlı ve bilinçli

kullanılmadığı taktirde, bir takım olumsuzluklara da neden olabileceği

unutulmamalıdır: Gelir dağılımının bozulması, refah düzeyinin düşmesi

bazı olası olumsuz etkileridir 32.

Yabancı sermayenin ekonomiye bir maliyet i vardır: Kar transferleri, lisans

ödemeleri gibi unsurların oluşturduğu bu maliyetler, her yabancı sermaye

yatırımının beklendiği gibi olumlu sonuçlar doğurmasını engelleyebilir.

Yani, her yabancı sermaye ülkenin kalkınmasında faydalı olmayabilir.

Yabancı sermaye açısından amaç çoğunlukla karlılık olduğundan, üretim

lüks mallara ve gösteriş mallarına kayarak, yeni tüketim kalıplarının ve

32 Zeyyat Hatiboğlu, a.g.e.
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dolayısı ile de toplumda, sosyal açıdan farklı kesimlerin oluşmasına

neden olabilir.

Bu noktada karar verebilmek için yabancı sermayenin ekonomiye katkısı

ile getireceği maliyetin karşılaştırılması şarttır. Eğer hesaplanan fayda /

maliyet oranı birden büyükse, gelen sermayenin ülke ekonomisine

katkısının olumlu olacağı kabul edilir.

Yasal uygulamalar çerçevesinde gelen se rmayenin yatırım yapmasında

roloynayan bazı faktörler mevcuttur. Bunları şu şekilde sıralamak

mümkündür:

Yabancı sermayenin gelmesindeki en büyük faktör, sermayenin az

olmasından dolayı, bunun getirisi olan faiz oranının yüksek olmasıdır.

Az gelişmiş ülkede üretim maliyeti, sermayenin geldiği ülkeye nazaran

daha düşük olacaktır. Çünkü, işgücü miktarı fazla ve bu sebeple de ücreti

düşüktür. İş gücünün örgütlenme olanağı yoktur. Örneğin, 1970' lerde

aynı iş için Singapur' da Amerika' ya göre 10 kat daha ucu z ödeme

yapılmakta idi. Bu da yabancı sermayenin bu ülkeye gitmesinde önemli

bir neden olmuştur.

Yabancı sermaye, karını maksimuma yükseltmeyi amaçladığı için,

vergilerin düşük olduğu ülkeleri tercih etmektedir. Çünkü elde edeceği

kar oranı, bu ortamda daha yüksek olacaktır. Üretimi en düşük maliyetle

gerçekleştirmek karın yükseltilmesinde çok önemli bir noktadır.

Bu yüzden, yatırımın yapıldığı ülke pazarının büyüklüğü, işgücünün

ucuzluğu yanında hammadde ve enerji kaynaklarına yakınlığı da yabancı

sermayenin gelmesinde etkili olacaktır. Yoksa, amacın gerçekleştirilmesi

yani düşük maliyetlerle yüksek karın yakalanması mümkün olmayacaktır.

Az gelişmiş ülkelerde ekonomik istikrarsızlığın yanı sıra, siyasal

istikrarsızlık da bu ülkelere yapılan dış yatı rımları etkileyecektir. Daha da

önemlisi, değil yabancı sermayenin gelmesi, yerli sermayenin dahi yurt

dışına transferine neden olacaktır. Bunun sonucu olarak da sermaye,

gelişmiş ülkelerdeki büyük bankaların elinde toplanacaktır.
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3) Yabancı Sermayenin Azgelişmiş Ülke Pazarına Girişi

Ticaret ilişkilerinin devlet kontrolünde olduğu Çin, Küba gibi ülkelerde

dahi, yabancı yatırımın gerçekleştirilmesine olanaklar sağlanarak,

yabancı sermaye ülkeye davet edilmiştir. Ancak yabancı sermaye de

transfer olduğu ülkenin şartlarına ve bakış açısına göre değişik

finansman ve işletme biçimleri geliştirmiştir;

1. Pazara giriş şekli: Yeni tesisler kurmak yerine, ülkede mevcut

bulunan tesislerin satın alınarak işletilmesi.

2. üretim: Yerli sermaye ile anlaşarak, sipariş üzerine üretim

yapılmaması, dolayısı ile de yavru şirket kurulmasına gerek

duyulmaması.

3. Kar transferleri: Yeni kurulacak şirketlerde, yerli sermayenin yarı

hisseye sahip olması şeklinde hareket ederek, ortaya çıkabilecek

olan bazı problemler bertaraf edilmiştir.

Bunun dışında, genellikle faiz ve kar payı elde etmek amacıyla, tahvil ve

hisse senedi alarak, dolaylı yoldan gelen yatırımlar, yabancı sermaye

tanımının dışında tutulmaktadır. Bu türden yatırımlar, portföy yatırımları

diye adlandırılırlar. Portföy yatır ımları, uzun vadele fon sağlarlar.

Yabancı sermayenin diğer bir geliş şekli de, döviz sıkıntısı çeken az

gelişmiş ülkelerde rastlanılan mevduat şeklidir. Ancak, bu yolla kısa

vadeli döviz girişi sağlanırken, yabancı sermayeye develüasyona karşı

kur garantisi, yüksek faiz uygulaması gibi bazı avantajların sağlanması

gerekmektedir. Aksi taktirde, ülke için gerekli olan dövizin transferi başka

türlü mümkün olmayacaktır.

Son yıllarda yabancı sermayenin gelişindeki yeni şekillerden birisi de

"leasing" (kiralama) dır. Özellikle likidite sorununun yaşandığı

ekonomilerde leasing, önemli bir f inansman kaynağı olarak devreye

girmiştir. Leasing özellikle çokuluslu firmalar tarafından siyasal açıdan

risk taşımakta olan ülkelerde kullanılan teçhizatlara uygulanıp, riski

çeşitli şirketlere dağıtarak olası zararları azaltmak amaçlanır. Güney
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Kore, sabit yatırımlarının büyük bir kısmını f inansal kiralama yöntemiyle

gerçekleştirilmiştir. Leasing uygulaması işletmenin veya teçhizatın

kiralanması (uçak, bilgisayar, telefon vb) veya finansal kiralama gibi

şekillerde gerçekleştirilmektedir.

Finansal kiralama, kiralanan yatırım malları mülkiyetini ana firmaya

bırakırken, kullanım hakkını da kiralayana vermesi açısında, az gelişmiş

ülke sanayileri için daha rasyonel bulunarak tercih edilmektedir. Bunun

yanında, kiralayana dönem sonunda satıştan alması gibi olanakların

tanınması da, işletmelerin finansman kaynaklarını artırıcı etki

yapmaktadır.

4) Yabancı Sermaye Çeşitleri

Sermaye akımlarını bir ayrıma tabi tutmak gerekirse, bunlard an ilki

sermaye akımının özel kaynaklardan veya resmi kaynaklardan gelip

gelmediğidir.

Resmi kaynaklar, ya iki taraflı olarak hükümetler veya çok taraflı olarak

uluslararası örgütler olabilir. Özel akımlar ise, yabancı özel yatırımlar

veya ihracat kredisi sağlanması şeklindedir.

Ancak, giderek özellikle Avrupa para piyasalarında artan yöntem,

uluslararası piyasaya özel tahvil sürmektir.

Resmi sermaye akımları konusunda ise, OECD' nin Kalkınma Yardım

Komitesi (Yardım veren belli başlı ülkeleri temsil eden Development

Assistance Committee), resmi kalkınma yardımlarını bütün diğer sermaye

akımı şekillerinden ayırır. Resmi kalkınma yardımı rakamları, toplam

sermaye akımlarından bağış öğesi olmayan tüm yardımlar, özellikle de

kalkınma amacıyla verilmemiş yardımlar çıkarılarak hazırlanır.

Resmi kalkınma yardımları da; bağışlar (teknik yardım dahil), tavizli

borçlar (borç alan veya borç veren ülkenin parası ile ödenebilecekler),

ayni yardım, satıcı kredisi, tazminat ve onarım ödemeleri şeklinde

gerçekleşirler. Bir borcun, resmi kalkınma yardımı sayılabilmesi için,

bağış ögesinin, sermaye akımının en az % 25' i olması gerektiği belirt il ir.
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Özel yabancı sermaye girişi, resmi kalkınma yardımı ve diğer akımların

(amortizasyon hariç, kar ve faiz ödemeleri dahil olmak ü zere) toplamına

net mali kaynak akımı denir.

5) Sermaye Akımında Fayda / Maliyet Analizi

Sermaye akımları farklı nitelikte olduklarından dolayı, bunların birbiri

cinsinden değerini ölçebilmek için ortak bir ölçüm yöntemine gereksinim

duyulur. Bağışların ve borçların değeri, tabii ki aynı değildir. Çünkü

borçlar, faiziyle birlikte geri ödenmek durumunda iken, bağışlar için böyle

bir durum söz konusu değildir.

Bahsedilen, birbiri cinsinden aynı değeri hesaplama yöntemi ise, çeşitli

sermaye akımlarının bağış ögesini hesaplama, yani parasal akımla

gelecekteki borç ödemelerinin serbest piyasa faiz haddi ile iskonto

edilmiş tutarı arasındaki farkı bulmaktır.

Bu şekilde, uluslararası yardımdan doğan kazancın ölçüsü tespit edilmiş

olur. Herhangi bir geri ödemeyi gerektirmeyen ve sadece bağıştan oluşan

sermaye girişi ile, bu girişin nominal değeri biribirine eşittir. Borç

anaparası ve faiz ödemesi gerektiren sermaye girişinin değeri ise,

nominal geğerinden düşüktür.

Ne kadar düşük olacağı da, gelecekteki borç öde melerini iskonto ederken

kullanılan faiz haddine bağlı olacaktır. Eğer ödenecek faiz haddi, serbest

piyasadan alınan borçların faiz haddinden daha düşükse, bu akımdan

elde edilecek kazancın değeri pozitif olacaktır. Ama faiz haddi, serbest

piyasa faiz haddinden yüksekse, kazanç negatif olacaktır. Çünkü, borç

alan ülke ödemesi gerektiğinden daha çok borç ödemesi yapmak zorunda

kalacaktır.

Borç veren ülke açısından ele alındığında, kullanılması gereken iskonto

oranı, bu borcu verebilmek için borç alındığı tak tirde ödenmek zorunda

kalınacak faiz haddi olmalıdır.

Bu durumda ise, bağış ögesi ödünç veren ülkenin tavizli faizle borç

vermesinden doğan maliyetle ölçülecektir. Eğer borç veren ülke, kendi iç
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yatırımlarından fedakarlık ederek bunu yapıyorsa, iskonto or anının ödünç

veren ülkenin borçlanmasının maliyeti olduğu kabul edilir.

Borcun, borç alan ülkeye sağladığı kazancın, borç veren ülkeye yüklediği

maliyete eşit olabilmesi için, ödünç alan ülkenin kullandığı iskonto

oranının, borç veren ülkenin kullandığı or ana eşit olması gerekir.

Eğer borç veren ülke, borç alan ülkeden daha düşük bir iskonto oranı

kullanıyorsa, fayda maliyetten yüksek olacak ve sermaye transferi toplam

refahı artıracaktır. Ama, borç veren ülkenin kullandığı iskonto oranı,

sermaye akımına uygulanan faiz oranından daha düşükse, sermaye

transferinin borç veren ülkeye getirisinin pozitif olacağı da bir gerçektir.

Borcun bağış ögesi de, faiz oranı da çeşitli etmenlerce belirlenir;

Öncelikle, borcun verildiği ve ilk borç ödemesinin yapıldığı zam an

arasında ödemesiz bir dönem vardır. İşte borç alan ülke, bu ödemesiz

dönemin uzunluğu kadar sübvansiyonlu faiz haddinden yararlanmış olur.

İkinci olarak, borcun süresi gözönüne alınır:

Borç ödendikçe, kalan meblağ üzerinden sağlanan faiz sübvansiyonu

azalmaktadır. Yani, borcun süresi uzadıkça, zaman içinde sağlanan

sübvansiyon da o kadar yüksek olacaktır. Faiz haddi düşük olan borçlar,

genellikle daha yararlı gibi görünürlerse de, eğer ödemesiz dönemleri

daha kısa süreli ise, esasında daha pahalıya malo lacaklardır.

Eğer verilen borç, çeşitli kısıtlamalara tabii tutulmuşsa, yine faydası

göründüğü kadar değer taşımayabilir. Şöyle ki; eğer ödünç alınan

fonların nerede harcanabileceği konusunda ya da nasıl kullanılabileceği

konusunda sınırlamalar konulmuşsa borç alan ülke, sağladığı yabancı

kaynağı kendi ekonomisine en akılcı biçimde kazandırma serbestisinden

yoksun olacaktır.

Harcama sınırlamaları yaygın olarak, kredinin yardım veren ülkeden

yapılacak alımlar için kullanılması şeklindedir. Satınalma sınırlam ası

olarak da adlandırılan bu yöntem en çok uygulanan kısıtlama

biçimlerindendir. Eğer borç alan ülke, istediği malları, istediği piyasadan
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ve alabileceği en ucuz fiyattan satın alamıyorsa, yardımın gerçek değeri

düşürülmüş demektir.

Kullanım sınırlamaları ise, genellikle belirlenmiş bir projenin döviz

ihtiyacını karşılamaya ilişkindir. Yani borç veren ülke, belli bir projenin

gerçekleştirilmesinde kullanılmak üzere kaynak sağlamaktadır. Kısıtlama

konusundaki diğer bir uygulama da, hem proje hem de borç ver en ülkenin

mallarını satınalma şartının konulmasıdır. Burada ise çifte koşulluluk söz

konusudur.

Bu şartlarda ülkeye gelen yabancı sermaye, borç alan ülkeye

diğerlerinden daha pahalıya malolabilir. Çifte koşulluluk durumunda

yüklenilmesi olası diğer maliye tler de; ödünç alan ülkenin en ucuz

piyasadan mal alamamasından doğan maliyetler, desteklenen projenin

ödünç alan ülkenin kalkınma programına ve teknolojik yapısına uygun

olmamasından doğabilecek maliyetler, projenin döviz ihtiyacının

gereğinden çok daha yüksek tutabileceğinden doğacak maliyetler,

peşinen zorunluluk altında bırakılmış olan ülkenin satıcılar tarafından

bilerek istismar edilmesinden doğabilecek olan maliyetler şeklinde

sıralanabilir.

Bu şekilde sınırlandırılmış, bağlı kaynakla yapılacak ithal atın aşırı

maliyeti, borç veren ülkeye verilmiş bir tür ihracat sübvansiyonudur.

Bunun nedeni incelendiğinde, verilen borcun koşullu olmaması

durumunda, borcu veren ülkenin rekabetini sürdürebilmesi için kendisinin

sübvansiyon vermesi gerektiği görülür. Ya ni, koşullu olarak yardım

sağlanması, borç veren ülkeyi ihracat sübvansiyonu verme yükünden

kurtarır33.

Bhagwati, gelişmekte olan ülkelerin, gelişmiş ülke ihracatçılarına

verdikleri sübvansiyon üzerinden ayrıca faiz ödemek zorunda

bırakılmalarını şiddetle e leştirmektedir. Gelişmekte olan ülkeleri, hiç

olmazsa faiz yükünün bir kısmından kurtarmak onlara çok daha büyük

faydalar sağlardı ve yardımın gerçek değerini yansıtabilmesi sağlanırdı.

33 A.P. Thirlwall, a.g.e., sf. 79.



77

Bu açılardan aşırı maliyetleri gerçek değeriyle yansıtmanın daha hakça

olacağını savunmuştur.

Tablo 5 - Gelişmekteki Ülkelerin Borç Servis Oranları

1979 1983 1986 1987 1988
1. Borç servisi Ödemeleri
Ihracatın yüzdesi 14.1 18.9 22.4 20.7 20
Dolar (milyar) 82.6 127.6 146.5 145.6 152.4
2. Faiz Ödemeleri
Ihracatm Yüzdesi 6 11.4 11.3 10.1 9.5
Dolar (milyar) 35.4 76.8 74 71 72.4
Yöre Olarak
Afrika 15.3 24.3 30.2 27 29.9
Asya 9.4 11.4 13 11.2 10.6
Avrupa 18.2 23.6 26.7 24.7 24.2
Ortadoğu 3.4 8 14.8 15.4 14.9
Latin Amerika 36.6 43.9 45.6 44.9 40.9
3. Borç Hizmeti Kota Olan Ülkeler 27.7 35.5 37.6 36.2 35.1
4. En Çok Borçlu 15 Ülke 34.7 42.5 43.9 40.9 39.5

Kaynak: Zeyyat Hatiboğlu, Uluslararası Iktisat 1/L Yalkın Yay 1996, sf.147

Borç alan ülkenin sağladığı kaynağın maliyetini artıran bir diğer

uygulama da, borç veren ülkelerin yardımlarını koşula bağlamanın

yanısıra, borçların dövizle geri ödenmesinde ısrar etmeleridir. Oysa borç

veren ülkeler, kendi ödemeler dengesini korumak için koşullu yardım

veriyorsa, borç alan ülkelerin ödemelerini kendi para birimleriyle

yapmalarına olanak sağlamakla da onların zaten kıt olan döviz

rezervlerini tasarruf etmelerini teşvik etmek çok daha yararlı olurdu.

Hatta bu imkan onların dış ticaretlerini de teşvik edebilirdi.

Ancak yinede, koşullu olarak desteklenen projenin nasıl olsa aynı

miktarda kullanılabilecek bir miktar kaynağın serbest kalacağı

düşünülürse, sonuçta bu kadarının da olumlu sonuç vereceği kabul

edilebilir.
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Yardımlar azgelişmiş ülke kaynaklarının başka kullanım alanlarına

kaydırı labilmesi açısından esneklik sağlar. Ayrıca koşullu olarak

sağlanan yardımın, azgelişmiş ülkenin dış ödemeler dengesine

sağlayacağı olumlu katkıyı azalmamak için, bir tür satınalma diğer bir tür

satınalma ile ikame edilebilir.

Son zamanlarda getirilen bazı önerilerle, borç veren ülkenin dış ödemeler

dengesini zorlamadan, aynı zamanda gelişmekte olan ülkeler üzerindeki

olumsuz etkileri azaltmaya yönelik yöntemler geliştirilmiştir:

Borç veren ülkeler arasında ikili satınalma ilişkileri kurarak, bir ülkenin

gelişmekte olan ülkeye verdiği yardımın bir başka ülkenin yaptığı

yardımla mübadelesi sağlanır ve verilen borç aynı düzeyde koşula

bağlansa bile, borç alan ülke açısından rekabetçi ortamın ve olanakların

artırılması sağlanabilir.

Başka bir uygulama da, çok taraflı satınalma ilişkileri kurarak, koşula

bağlamanın kazanç ve kayıplarının giderileceği şekilde oluşturulmuş

ülkeler içinden, borç alan ülkenin en ucuz piyasadan mal

satınalabilmesini sağlamaktır.

Azgelişmiş ülkeler, yetersiz olan sermaye birikimlerin i tamamlayabilmek

için dışarıdan kaynak sağlarlar. Bunu daha önce de belirtmiştik. Bu

ülkeler, çeşitli borç alan-borç veren statülerinden geçerek belli bir

büyüme hızını elde etmeye çalışırlar. Eğer başlangıçtaki tasarruf oranı,

gerekli yatırım oranından düşükse, şu aşamalar kaydedilir:

1. İlk olarak, tasarrufların gerekli sermaye birikiminden az olduğu

zamanlarda dış borç, mevcut borç üzerindeki faiz ödemelerinden

daha hızlı artacaktır.

2. İkinci olarak, tasarruflar gerekli sermaye birikimine eşitse, dış borç

miktarı da mevcut borç üzerindeki faiz ödemelerine eşit bir oranda

artacaktır.

3. Faiz haddinin ekonominin büyüme hızından yüksek olduğu

durumlarda, dış borcun ulusal gelir içindeki payı da artacaktır.
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4. Son durum da, tasarrufların gerekli sermaye birikiminden b üyük

olduğu durumdur. Bu durumda, borçların ulusal gelir içindeki

payları düşmeye başlayacaktır.

Artık tasarruf fazlası, dış borç faizini aşacak ve net borçlarda azalma

başlayacaktır. Bu duruma ulaştıktan sonra, kredi verme durumuna gelmiş

ülkeler dahi mevcuttur.

Borç olayının gelişmekte olan ülkelere getirdiği yükü hafif letmenin yolları

her zaman tartışılmış ve çözüme ulaştırılmaya çalışılmış bir konudur.

Tabii ki en köklü çözüm, ya borçların affedilmesi ya da daha uygun

koşullarla ödemeler yapılması olurd u. Ancak bunlar kolay kolay

sağlanamayan şartlardır.

Diğer bazı öneriler ise şöyledir:

Borçlu ülkeler, eğer borçlarını kendi para birimleri ile ödeyebilseler ve

ayrıca borç veren ülkeler, borçlu ülkenin ihraç mallarını alacak şekilde

düzenlemeler yapabilseler bunlar borçlu ülkelerin yüklerini bir miktar da

olsa hafif letebilecektir.

Bilindiği gibi, azgelimiş ülkelerin zaten kısıtlı olan döviz kaynakları ile

borç ödemesi yapmaları, onlar üzerinde çok büyük bir yük

oluşturmaktadır 34 . Bu konudaki bir öneri de, faiz sübvansiyonudur. Bu

öneride, gelişmiş ülkelerin özel kaynaklarından kredi verilmesini garanti

edecek bir mekanizmanın yanında, ticari faiz hadlerine verilecek

sübvansiyonu finanse edecek bir fon kurmaları yeralmaktadır.

Bu sistemin özelliklerinden do layı, gelişmekte olan ülkeler, faizsiz kredi

temin etme imkanını bulacaklar ve aynı zamanda da dövizle ödenecek

faiz yükünden kurtulmuş olacaklardır. Bu sistem, borç verenler açısından

da faydalı olacak, borcun ödenmemesi korkusu ile kredi vermeme yoluna

gitmeyeceklerdir.

Azgelişmiş ülkeler üzerindeki borç yükünün hafif letilme sine yönelik diğer

bir öneri, borç ödemelerinin ertelenmesidir. Borç taksitlerinin ihracatı

34 A.P. Thirlwall, a.g.e., sf. 87.
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teşvik aracı haline getirilmesini sağlamaya çalışan bu öneri, borç

taksitlerinin ve faizler inin konvertibil olan kıt dövizlerle ödenmesi yerine,

ödemelerin yerel para birimi ile bölgesel kalkınma bankalarına

yapılmasını öngörür.

Bu bankalar da, bu ülkelerin ulusal paralarını, kendi ihracat mallarını

satınalmak üzere diğer gelişmekte olan ülkeler e ödünç vererek bir süreç

başlatacaklar ve bu süreç, ülkeler ekonomilerini güçlendirip, borçlarını

tamamen ödeyene dek işleyecektir.

Dolayısı ile gelişmiş ülkelerle, uluslararası kredi kurumlarının tavrı

azgelişmiş ülkelerin ekonomik durumları üzerinde be lirleyici rol

oynayacaktır. Bu durumda, gelişmiş ülkelerin kredi miktarını artırmadan,

net yardım miktarını yükseltmeleri mümkün olacaktır.

Öneriye göre, borç taksitleri Dünya Bankası kanalıyla bölgesel kalkınma

bankalarına devir edilecektir. Böyle bir öne ri, gelişmekte olan ülkeler

arasında ticareti teşvik edecek ortak pazarların kurulması için de itici bir

güç olacaktır.

Yardımın herşeye rağmen, büyümeyi teşvik eden bir etmen olduğu kabul

edilirse, yardım dağılımının gelişmekte olan ülkelerin karşılaştırm alı

büyüme hızlarını etkileyeceği de bir gerçektir..

D – TÜRKİYE

Türkiye’ de Neo-liberal polit ikaların izlendiği 1980 sonrası dönemde dış

borç stoğunda artış olmuştur. 1980 yılında dış borç stoğunun GSMH’ ya

oranı %19 iken 1987 yılında bu oran %47 olmuş tur. Bu oran 2001 krizi

sonrasında  %78 lere ulaşmış ve 2005 yılında tekrar %47 olarak

gerçekleşmiştir.

24 Ocak 1980 kararları sonrasında uygulanan yeni liberal ekonomi

politikası dış ticareti serbest hale getirmiş, ithalat artmış, dövize olan

gereksinim de dış borçları tetiklemiştir. Aynı zamanda daha önceden

ertelenmiş olan borçların vadelerinin gelmesi sebebi ile yeniden

borçlanma döngüsü yaşanmıştır.
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Artan borç kamu kesimini de içermekle birlikte aynı dönemde özel

kesimin borç stoğundaki payı da önemli ölçüde artmıştır. Borçlar özel

kesimde genellikle kısa vadeli, kamu kesiminde ise nispeten orta ve uzun

vadeli olarak gerçekleşiyordu. Kamu kesimi borçlanması üretim alt

yapısına yönelik yatırımlar için yapılmaktaydı.

Doksanlı yıllarda hacmi oldukça artm ış olan finansal sermaye yüksek

getiri sağlayacak spekülatif alanlar arayışındaydı. Aynı dönemde Türkiye

ekonomisinin finansal serbestleşmenin odağında olması ve IMF’ nin

uluslararası f inansal sermaye hareketlil iğini engelleyecek tüm unsurları

yok etmesi rastlantı değildir.

17. Stand-by anlaşmasıyla dış finansman/borçlanma esaslı bir anti -

enflasyonist ve talep daraltmaya yönelik programa bağlanan Türkiye

ekonomisi, kriz sürecinde faturası ağır olan yüklü bir dış borçlanmaya

mecbur olmuştur.

1996-2006 periyodunda kamu dış borç stoğunun önemli bir kısmı ABD

dolarından oluşuyordu. 2002 yılından itibaren başlayan Avro borçlar da

2004 yılına kadar artış göstermiş, 2005’ te ise gerilemiştir.

Anapara ödemeleri 1996 yılında 7,218 milyon USD olarak gerçekleşmiş,

2005 yılında ise 28,435 milyon USD anapara ödemesi gerçekleştirilmiştir.

Türkiye’ nin IMF’ den aldığı borç miktarı 2001 yılında 0.5 milyar dolar

iken, bu rakam 2002 yılında 13.9 milyar dolara, 2003 yılında 16.7 milyar

dolara, 2004 yılında ise 18.4 milyar dola ra ulaşmıştır. Sonrasında, genel

borç stoğundaki gerilemeye parallel olarak IMF’ den edinilen kredi miktarı

da gerileme eğilimine girmiştir.

Gerek kamu kesimi gerekse özel kesimin finansman ihtiyacı nedeniyle dış

borçlanma yoluna gidilmesi Türkiye’ yi başl ıca dış borç rasyolarında

gelişmekte olan ülkeler arasında yapılan kıyaslamalarda göreceli olarak

en kötüler arasına itmiştir.

Dünya Bankasının 2000-2004 ortalaması olarak yayınadığı rakamlara

gore Türkiye’ nin dış borç stoğunun GSMH’ ya oranı %67 olup Tür kiye bu

oranla büyük ekonomiye sahip orta gelirli ülkeler arasında en kötü
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beşinci ülke sırasındadır. IMF tarafından açıklanan 2004 ortalama

rakamlarına gore gelişmekte olan ülkelerde dış borçların GSMH’ ya oranı

ortalama %33’ tür. Aynı yıl Türkiye’ nin or anı %54.2’ dir.

Türkiye gerek OECD gerekse gelişmekte olan ülkeler arasında dış borç

stoğu ve dış borç servis yükü bakımından en sorunlu ülkeler arasındadır.

Bu durum makro-ekonomik performansın giderek borç dinamikleri

tarafından belirlenmesine sebep olmaktadır.

Türkiye ekonomisinin makro ekonomik performansı; dünya ekonomisinin

içinde bulunduğu farklı iktisadi ve siyasal koşullar, sermaye birkim

biçiminin nitelikleri, dış pazarların durumu, uygulanan büyüme

politikalarının nitelikleri, ülke içindeki siyas al konjonktür, nüfus dinamiği

ve emek piyasasının yapısı tarafından etkilenmiştir. Ancak ülkenin

finansman sorunu sebebi ile yaşadığı borçlanma süreçleri sonucundaki

borç yükünün ekonomik performana olumsuz etkileri gözardı edilemez.

Türkiye’ nin borçlanma sorunu Cumhuriyet tarihi boyunca ekonomi ve

siyasetin gündeminde kalmıştır. Özellikle yakın geçmişte ülkenin iç ve dış

finansman ihtiyacının getirdiği aşırı borçlanma ve borç servis yükü

krizlerin yaşanmasında etkili olmuştur. 1980 öncesinde daha çok dış

borçlanma şeklinde karşılanan finansman ihtiyacı, 1980 sonrasında

yüksek boyutlarda iç borçlanma ile de karşılanmaya çalışılmış, bu durum

ekonominin içinde bulunduğu borç sarmalını daha da büyütmüştür.

1980 sonrası dönemde devlet borçlanma mekanizması arac ılığı ile iç ve

dış mali varlık sahipleri lehine ciddi bir kaynak transferi

gerçekleştirmiştir. 1980-2004 aralığında yaratılan toplam milli gelirin

yaklaşık üçte biri borç servisinin yerine getirilmesine ayrılmıştır. Yakın

dönemde dış borçlar içindeki kamu borçlarının payı azalırken, daha

ziyade kısa vadeli borçlardan oluşan özel kesim borçları artmıştır.

2005 yılı itibari ile OECD ülkeleri arasında yapılan karşılaştırmaya göre

Türkiye, merkezi hükümet borç yükünün yüksekliği bakımından önde

gelen ülkeler arasında bulunmaktadır. OECD verilerine göre 2005 yılında

Türkiye’ nin toplam merkezi hükümet borçlarının GSYIH’ ya oranı %68

düzeyindedir.



83

Türkiye’ de İkinci Dünya Savaşı’ dan sonra 1980 yılına kadar olan dönem

ile 1980 sonrası dönem karşılaştırıldığında, cari işlemler dengesinin

GSMH’ ya oranı bakımından özellikle 1980 sonrasında uygulanan ve

ihracatı artırmaya yönelik dış ticaret liberasyonuna önem veren Neo -

Liberal polit ikaların da kronik ve yapısal sorun olan cari işlemler açığı

problemini çözemediği görülmüştür.

1980 sonrasında borçlanma politikasında normal sınırların üzerine

çıkıldığı, makul düzeyde tutulabilmesi halinde ekonominin canlanması ve

uzun vadede yüksek bir büyümeye etki edebilecek borç kamçısı,

uygulamada ekonomiyi frenleyici bir etki ile dizgin görevi görmüştür.

Türkiye’ nin ılımlı borç yüküne sahip bir ülke haline gelmesi bakımından,

maliye politikasında borçların çevrilebilirliği ve borç servisinin yerine

getirilmesinin yanısıra borç stoğunun azaltılması, borç yükünün kalıcı bir

şekilde iyileştirilmesi ile sürdürülebilir bir büyüme ve istikrar yanında gelir

bölüşümünde adaleti sağlayacak alternatif politikaların üretilmesi hayati

önem taşımaktadır.

Alternatif politikaların yalnızca harcama tasarrufuna yönelik değil, aynı

zamanda kamu geli rlerinin artırılmasına yer veren politikalar olması da

etkinliği bakımından önemli katkı sağlayacaktır. Türkiye’ de gelir ve

servet vergilerinin toplam hasılat içindeki payı, diğer OECD ülkeler

ortalamasının oldukça altında iken, mal ve hizmetler üzerinden alınan

vergilerin katkısı OECD ülkeler ortalamasının üzerindedir.

Türkiye’ de kayıtlı ekonomiye kıyasla %50 oranında kayıt dışında olan

ekonomik faaliyetlerin varlığı sözkonusudur. Gelir ve servet vergilerinde

iyileştirme sağlayarak borç yükünü azaltabil mek için, kayıt dışı

ekonominin sisteme entegre edilerek vergilemeye tabi kılınması önemli

bir imkandır.
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Tablo 6 -

OECD, AB Ülkeleri ve Türkiye' de Gelir Vergileri Hasılatının GSYIH' ya

Ortalama Oranı (1965-2004) (%)

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2003 2004

OECD

Toplam 9 10.2 11.3 12.1 12.4 13 12.5 13.5 12.4 12.5

OECD

Amerika 10.9 13.6 13.4 10.8 9.9 11.6 11.2 12.7 10.4 10.4

OECD Pasifik 11 12.3 11.6 13.1 13.5 14.9 13.7 13.6 13.2 13.8

OECD

Avrupa 8.5 9.5 11.1 12.1 12.5 12.9 12.5 13.5 12.6 12.5

AB 19 8.8 9.9 11.4 12.2 13.1 13.4 12.8 13.4 12.3 12.2

AB 15 8.8 9.9 11.4 12.2 13.1 13.4 13.4 14.6 13.4 13.4

Türkiye 3.1 4.2 6.8 9.3 5.7 6.7 6.4 9.5 7.8 6.9
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Tablo 7 - Türkiye' de Dış Borç Stoğu (1980-2006)

(Milyon Amerikan Doları ) (%)

Dış Borç Stoğu Dış Borç Stoğu/GSMH

1980 15,734 19.34

1981 16,627 20.21

1982 17,858 25.06

1983 18,854 31.8

1984 20,823 34.96

1985 25,660 38.09

1986 32,206 42.7

1987 40,326 46.79

1988 40,722 45.02

1989 41,751 38.82

1990 49,035 32.59

1991 50,489 33.61

1992 55,592 35.05

1993 67,356 37.45

1994 65,601 48.29

1995 73,278 41.93

1996 79,386 43.2

1997 84,234 43.8

1998 96,264 46.6

1999 103,125 55.7

2000 118,503 59.3

2001 113,592 78

2002 130,005 71.9

2003 144,839 60.6

2004 162,231 54.2

2005 170,529 47.4

2006 198,261 52

Kaynak: http://www.hazine.gov.tr/stat/t i87.htm

http://www.hazine.gov.tr/stat/ti87.htm
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İKİNCİ BÖLÜM

II - ULUSLARARASI YARDIM TÜRLERi

Ülkeye bir dış ülkeden gelen yardımlar, iki ana bölümde grupland ırılabilir.

Bunlardan birincisi kısa vedeli sermaye hareketleri, ikincisi ise uzun

vadeli sermaye hareketleridir.

Kısa vedeli sermaye hareketleri, sermayeyi kullanan ülkenin, ödemeler

bilançosunun denkleştirilmesi sırasında kullanılan borçları kapsar. Uzun

vadeli dış yardım hareketleri ise, ülkelerin büyüme ve gelişme amacı

doğrultusunda kullandıkları sermayelerdir.

Bağış şeklinde yapılacak dış yardımlar özellikle azgelişmiş ülkelerin

kalkınma çabalarının ilk yıllarında çok önemli bir f inansman kaynağı

olmuştur. Bağış şeklinde yapılacak yardımın yerini, kolay kolay başka bir

f inansman şekli tutamaz.

Azgelişmiş ülkelerde kalkınmanın finansmanı için kullanılan öncelikli

araçlardan biri de, yabancı devletler ya da uluslararası f inans

kuruluşlarından sağlanan dış borçlardır. Dış bo rçlanma ile elde edilen

orta ve uzun vadeli fonlar, hem iç tasarrufa katkıda bulunarak yatırımların

finansmanını sağlar, hem de yatırım malları ithalatı yapılarak üretim

artırılır.

Dış borçların miktarı, 1970' den 1985' e kadar olan dönem içinde önemli

bir oranda artmış olup, 1985 yılında 711.2 milyar dolar olan toplam dış

borç miktarının, 484.7 milyar doları petrol ithalatında bulunan ülkelere

aittir. Buradan anlaşılacağı üzere petrole olan ihtiyaç ile dış borçlanma

arasında önemli bir il işki vardır.

Dış borçar içinde petrole ödenen miktar oldukça fazla bir yer işgal eder 35.

Ödeme süresinin uzun ve faizlerin düşük olması ve yatırım yapılacak

alanın seçiminde hükümetlerin özgür bırakılması nedeni ile, birçok az

35 A.P. Thirlwall, a.g.e., sf. 33.
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gelişmiş ülkede dış borçlanma dış yardımlara g öre daha fazla tercih

edilmektedir.

Ancak, dış borçlanmada da, borcu veren ülkelerden birçoğu, artık satın

alma ve kullanım sınırlaması getirmektedir. Bu durumda borçlanan ülke,

borcu sağlayan ülkenin mallarını satın almak veya bu borcu belirli bir

proje dahilinde kullanmak zorunda kalır. Bazı durumlarda ise bu iki şart

birden öne sürülebilir, bu duruma "çifte koşulluluk" denilmektedir ve bu

durumlarda dış borçlanmanın alternatif maliyeti yükselmektedir.

Dış borçlanma ile verilen kredilerin kullanım alanla rı, çoğunlukla ulaşım,

sanayi ve kalkınma yatırımlarının finansmanını, enerji ve tarımı

kapsamaktadır.

IDA (Uluslararası Kalkınma Forumu) kredileri, kişi başına düşen milli

gelirin 400 Doların altında olduğu ülkelere verilirken, IBRD (Dünya

Bankası) Kredi leri, Nijerya, Peru, Filipinler gibi kişi başına milli geliri 401 -

790 Dolar arasında bulunan ülkelere verilir.

1960 lı yıllardan itibaren devletten devlete borç verme uygulamaları

azalmaya başlamıştır ve aynı zamanda kredi faizleri yükselirken, borcun

vadeleri de kısalmaya başlamıştır. Bu dönemde borç verme işlemlerinde,

uluslararası kurumlar ve serbest piyasa kuruluşları yetkili olmaya

başlamıştır.

Genellikle az gelişmiş ülkelerde uygulanan makro ekonomik polit ikaların,

ülke içi ekonomik ilişkilere yönelik olması, ödemeler dengesi üzerinde

bazı sorunların çıkmasına neden olmaktadır. İhracat belirli bir seviyenin

üzerine çıkmayarak sınırlı kalırken, ithalatın artması, sermaye kaçışını

önleyebilecek bir politikanın bulunmayışı sonucunda, ülkenin dış ticaret

açığı büyümekte ve bu da giderek dış borç yükünü artırmaktadır.

Bununla birlikte, dış borçlardaki artış ve olumsuz gelişmelerin bir nedeni

de, borcu kullanan ülkelerin uyguladıkları yanlış politikalar olmuştur.

Yani, ülke kapasitesinin üzerinde bir borçlan maya gidilmesi ve dünya

sermaye piyasalarındaki faiz oranlarının artışı sonucunda, bu dış

borçların geri ödenmesi güçleşmiştir.
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Sonuçta, dış borçların ödenemeyerek ertelenmesi konusu gündeme

gelmiştir. Dış borcun ödenemeyerek ertelenmesi yoluna gidilmesi b u ülke

açısından it ibarı zedeleyici bir durum yarattığından, pek tercih edilen bir

yol değildir.

Bundan dolayı, daha uygun bir yol olarak ana para ve/veya faiz

borçlarının ertelenmesi tercih edilmektedir. Azgelişmiş ülkeler, borcu

aldıkları ülke veya uluslararası kuruluşlardan borç vadelerinin uzatılması,

faiz oranlarının düşürülmesi gibi fedakarlıklar istemektedirler. Borç

sağlayan uluslararası kuruluşlar ise bu dış borç sorununun çözülmesi için

korumacılığın kaldırılması, ticaret hacminin hızla büyütülmes inin

sağlanması, bu ülkelere yapılan sermaye akımlarının hızlandırılması gibi

önerilerde bulunurlar.

Azgelişmiş ülkelerin diğer bir f inansman sağlama metodu devlet

borçlanmasıdır. Çünkü, devletler bünyelerindeki harcamaları topladıkları

vergiler, harçlar, iktisadi teşebbüslerden sağlanan gelirler gibi

kaynaklardan sağlarlar. Bu kaynakların yetersiz olduğu durumlarda, dış

borçlanma yoluna gidilir.

Bu şekilde, dış borçlanmaya başvurarak devlet, ileride sahip olacağı

gelirleri ve toplayacağı vergileri daha ö nceden kullanmaya başlamış olur.

Dolayısı ile dış borçlanmanın bazı durumlarda verginin alternatif i olduğu

da söylenebilir.

Olağan dışı durumlarda, ya da kalkınma amacı ile yapılacak büyük

yatırımlarda devlet bunu normal vergi gelirleri ile karşılamayabil ir. Bu

durumda borçlanmaya gidilebilir. Bu noktada, İkinci Dünya Savaşı' na

kadar geçerliliğini korumuş olan bütçe anlayışı üzerinde durulması

gerekir.

Bu anlayışa göre bütçe, devletin normal yollardan sağladığı gelirlerle

karşılanmalıdır. Normal gelirler bilindiği gibi vergiler, harçlar, resimler ve

devletin kendi işletmelerinden sağladığı gelirlerdir. Bu nedenle,

bahsedilen borçlanmalar klasik bütçe anlayışı ile değerlendirildiğinde
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devletin normal geliri olarak kabul edilemezler. Çünkü, giderlerinin bir

bölümü borçlanma yolu ile sağlanan bütçe açıklı bir bütçe olacaktır.

Bütçenin finansmanı içinde vergiler, devletin en önemli ve en güvenilir

gelir kaynağıdır. Fakat, vergiler her zaman için bütçeyi tam olarak

karşılayamazlar. Bu durumda bütçedeki açıkları n tam olarak

giderilebilmesi için, başlıca iki f inansman aracı vardır. Bunlar, borçlanma

ve emisyondur.

Emisyon, borçlanma metoduna göre, daha fazla risk içeren bir metottur.

Borçlanma, devletin geliri gibi görülmesine rağmen sonuçta vadesi

geldiğinde ger i ödenmesi gereken tutardır. Bu nedenle, devlet için

vergiler nihai bir f inansman kaynağı olduğu halde borçlanmalar geçici

birer f inansman kaynağıdır. Aynı zamanda, vergiler devletin mevcut

servetinden kaynaklanırlar ama borçlanma ile elde edilen finansman

yükünü gelecek nesillere yükler. Çünkü, neticede geri ödenmek üzere

alınmışlardır.

Kamu borçları sınıflandırılacak olursa; bu borçlar ülke içi kaynaklardan

veya ülke dışı kaynaklardan olabileceği gibi zorunlu ya da gönüllü de

olabilir ler.

Süreleri açısından değerlendirilecek olursa, borçlar; kısa süreli (dalgalı)

borçlar ve uzun süreli (konsolide) borçlar olarak ayrılabilir. Kısa süreli

borçların vadesi bir yıla kadardır. 1 -5 Yıl arası vadeli borçlar, orta süreli

borçlar olarak değerlendirilir. Beş yıldan daha uzun süreli borçlar ise,

uzun süreli borçlar olarak nitelendirilir ler. Fakat, diğer bir

değerlendirmeye göre de vadesi 2 yıla kadar olan borçlara kısa süreli

borç, 2-10 yıl arası vadeye orta süreli borç, 10 yıldan fazla süreli borçlara

ise uzun vadeli borç denir.

Kısa süreli borç yerine, dalgalı borç terimi yaygın olarak kullanılmaktadır.

Zira, bu nevi borçlar miktar olarak azalıp yükselmeler (dalgalanmalar)

gösterirler. Bu tür borçlar, bir çok ülke için de miktar olarak önemli bir yer

tutarlar. Devlet, kısa süreli olarak gereksinim duyduğu finansman
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ihtiyacını uluslararası para piyasalarından karşılar. Uzun süreli

f inansman ihtiyacı ise sermaye piyasalarından karşılanır.

Dalgalı borçlar, bankalardan, tasarruf sandıklarından, emekli

sandığından, sigorta kuruluşlarından sağlanır. Bu kuruluşlar da böylece

borç vererek, kendi likiditelerini bozmadan bir faiz geliri elde etmiş

olurlar. Dalgalı borçlar, genellikle para piyasasının kaynaklarının sınırlı

olması nedeniyle pratikte Merkez Bankası'ndan temin ed ilir.

Uzun vadeli borçlar da, kendi aralarında bir sınıflandırmaya tabi

tutulabilirler. Süresiz borçlanmalarda finansmanı temin eden yani

tahvillere sahip olan taraf ödünç olarak verdiği paranın sadece faizini

isteme hakkına sahip olup, ana parayı isteme hakkına sahip değildir.

Devlet, yani borcu alan taraf ise sadece faizi ödemek zorunda olup, ana

parayı ne zaman ödeyeceğine karar verme hakkına sahiptir. Bu tip

borçlanmaların faizlerinin yüksek olması cazibesini arttırır, ancak pratikte

fazla uygulanmayan bir yöntemdir. Örneğin, ABD bu tür bir borçlanma

yöntemini 1900 yılında bir kez uygulamış, ülkemizde ise böyle bir

borçlanma yoluna hiç gidilmemiştir.

Süreli borçlanmalar ise, tam tersine ödeme (itfa) süresi belli olan

borçlanmalardır.

Kamu borçlarının iç ve dış kaynaklardan alınması durumları, ekonomi

üzerinde yaptığı etki bakımından farklı sonuçlar doğurur. İç kaynaklardan

temin edilen borçlarda, borçlu taraf ve alacaklı taraf aynı toplumdur. İç

borçlar, GSMH' nin bir bölümünden alındığı için, gelirlerin bir kısmının

devlet tarafından tayin edilecek kurumlarca kullandırılmasıdır.

Dış borçlar ise, ülke dışı kaynaklardan temin edildiğinde GSMH'ya

katkıda bulunmak ve ülke ekonomisinin tasarruf açığını ve ödemeler

dengesi açığını kapatmak için alınırlar. Geri öde me devresinde ise

ihracattan sağlanan gelirlerin bir kısmı faiz ve anapara ödemeleri için

kullanıldığından dolayı, ithalat hacmi üzerinde daraltıcı bir etki doğurmuş

olur. Aynı zamanda dış borçlar, döviz olarak alınıp geri ödemesi de aynı
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şekilde döviz olarak yapıldığından, ödemeler dengesi açıkları azgelişmiş

ülkeler üzerinde önemli problemler yaratırlar.

Devletler, dış borçlanma yoluna giderken, kamu servet ve gelirlerini bir

karşılık olarak gösterip, borçlanmayı gerçekleştirebilecekleri gibi hiç bir

karşılık göstermeksizin de borçlanabilirler.Bu durum, borcu alacak olan

devletin it ibari ile de orantılıdır.

Ana başlıklar altında toplamak gerekirse yabancı sermaye azgelişmiş

ülkelere aşağıdaki şekillerde gelebilir:

A – DEVLETTEN DEVLETE YARDIMLAR

Uluslararası Kuruluşların Sağladığı Yardımlar çeşitli şekillerde cereyan

etmiştir. Sanayi devrimi ile birlikte, XIX. yüzyıl başlarında el tezgahlarına

dayanan üretim tarzı değişime uğramaya başlayıp da, fabrikasyon ve seri

üretime dayalı üretim tarzına geçilince, hem bu üretimi gerçekleştirmek

için gereken hammaddenin temini, hem de üretilen bu mallara pazar

arama amaçları ile uluslararası sermaye akımı başlamış ve gelişen

kapitalizm, kendi amaçları doğrultusunda her iki unsuru ( hammadde ve

pazar) temin için dış ü lkelere açılma imkanlarını aramaya başlamıştır.

Sanayi devriminin lider ülkesi konumunda olan İngiltere, 1750 -1850 yılları

arasında sanayi devrimini tamamlayıp büyük bir sömürge imparatorluğu

kurmuştur. Bunun ardından, 1830 -1870 yılları arasında Fransa ve

Almanya da sanayi devrimlerini tamamlayan ülkeler olmuşlardı. Sanayi

devrimlerini tamamlayan bu ülkeler, dış pazar ararken bir yandan da

kendi ülkelerindeki sanayilerini korumak amacı ile koruyucu gümrük

uygulamaları ve tarifeler oluşturmuşlar, böylece ken dilerini rekabete

kapatmışlardır.

İngiltere, Birinci Dünya Savaşına kadar başı çeken ülke durumundaki

yerini korumuş ve bu savaşın bitimi ile beraber, sermaye ihracında yerini

ABD' ye terketmeye başlamıştır. Birinci Dünya Savaşının sona erişi, iki

kutuplu bir Dünya düzeni oluşturmuştur. Kutubun bir tarafında ABD
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liderliğindeki kapitalist blok, diğer tarafında ise, Rusya' nın başı çektiği

sosyalist blok yeralmıştı.

Bu dönemde, Afrika, G. Doğu Asya, Orta Doğu ve Latin Amerika

ülkelerinde sermaye ihracı ile il gili soğuk savaşlar sürüp gitmiştir. Daha

sonra ise, İkinci Dünya Savaşı' nın bitimi ile birlikte olay değişik bir boyut

kazanmış, A.B.D, savaş sonrası zayıf düşen Batı Avrupa ülkelerine,

Marshall Planı çerçevesinde katkılarda bulunmuştur. İkinci Dünya Sav aşı

sonrası bir çok uluslararası f inans kurumu oluşmuş ve faaliyete geçmiştir.

Azgelişmiş ülkelere yapılan doğrudan doğruya yabancı yatırımların

özelliği, yabancı kontrolünde bulunmasıdır. Bu yatırımlardan sağlanan

temettü, faiz ve acenta karları gibi gel irler yatırımı yapan yabancı şirkete

ödenir.

Bağış şeklinde olmayan uluslararası yardımlar, bu borcu alan ülkeleri

gelecekte geri ödeme yükümlülüğü altına sokar ve dolayısı ile parasal

yardım akımlarının değerinin ülkenin gerçek kaynaklarını artırma

bakımından, gerçek değerinden daha yüksek olduğu tartışılır. Fakat bu

uluslararası krediden sağlanan bir birim dövizin, ihracattan kazanılan bir

birim dövizden daha az değerli olduğu anlamına gelmeyebilir.

Dış kaynaklardan uluslararası krediler yolu ile sağlanmı ş olan bir birim

dövizin, ihracat yolu ile kazanılan bir birimden daha değerli olup

olmadığı, kredi alma koşullarına ve ihracatın ithal ikamesi olanağına

kıyasla serbest bıraktığı kaynakların miktarına bağlı olacaktır. Kredi alma

koşulları veri iken, ihracatın uluslararası yardıma göre değerinin ithal

ikamesinin maliyetine göre paralel bir artış göstereceği açıktır.

İhracatın uluslararası yardıma göre değerini bulmanın en kolay yolu,

uluslararası yardımın saf bağış şeklinde verildiği varsayımından hareket

edilere, göreceli değerinin bulunmasıdır 36.

Dış yardımlar dolaysız olarak gerçek kaynak sağladığı gibi, yurtiçi

kaynakları ülke içinde yabancı yatırımlara dönüştürürken karşılaşılacak

36 Cem Alpar, a.g.e., sf. 75.
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gelir kayıplarını da dolaylı olarak önler. Yani, aynı ihracat ve dış yardı m

değerleri için ihracat hiç bir zaman dış kaynak kadar ek kaynak yaratmaz.

Fakat, ihracatın göreli değerinin, ithal ikamesinin aşırı maliyetine bağlı

olarak arttığı görülmektedir.

Uluslararası resmi krediler, çeşitli özellikleri yönünden şu şekilde

sıflandırılabilirler:

1) Proje ve program kredileri:

Proje kredileri, kalkınma planları ve yıllık yatırım programlarında yer alan

çeşitli kamu kesimi projelerinin, dış finansman ihtiyacını karşılamak

amacına yönelik bir kredi türüdür. Bunlar tamamen bir projeye bağlı

olarak verilerek bu projenin finansmanı amacı ile kullanılır. Bunun

dışında bir amaçla başka bir yere aktarılamazlar. Fakat bazen proje

kredileri, projenin dış kaynaklardan finanse edilmesinin yanında, ulusal

para ile ilgili harcamaların karşılanması amacı ile de sağlanmış olabilir.

Kredi sağlayan taraf, kendisine uzun dönemde gelir sağlayacak

yatırımları f inanse etme yoluna gitmektedir. Bu gibi projeler özellikle

özendirilerek, f inansmanlarına öncelik verilmektedir. Bunu yaparken de,

projenin doğrudan kendi f irmaları tarafından hayata geçirilmesini şart

koşarak, kredi kullanan ülkenin proje üzerindeki denetimini en aza

indirebilmektedirler.

Bunun getireceği kaynak israfı tehlikesi de gözardı edilemeyecek bir

gerçektir. Ayrıca, bu tip kredilerin bir b aşka sakıncası da önerilecek

üretim tekniklerinin az gelişmiş ülke yapısına uygun olmama olasılığıdır.

Genellikle sermaye-yoğun tekniklerle çalışan gelişmiş ülkelere karşın, az

gelişmiş ülkelerin yapısı emek -yoğun bir üretim tekniği gerektirebilir.

Azgelişmiş ülkelerde, ülkenin kendi iç tasarruf kaynakları ile karşılanması

mümkün olmayacak kadar büyük projelerin finansmanına gidilmesi, o

ülkede enflasyon üzerinde olumsuz bir tesir yaratarak, enflasyonu

azdırabilir.



94

Bir projeye bağlı olmadan, ödemeler denges inde oluşan açık ve

darboğazların aşılması veya genel olarak kalkınmanın dış finansman

ihtiyacının karşılanabilmesi amacı ile sağlanan kredilere ise program

kredisi ya da proje dışı krediler adı verilir.

Azgelişmiş ülkeler, bu krediler içinden genellikle k ullanımındaki

serbestliği dolayısı ile program kredilerini daha çok tercih ederler.

Yardımı sağlayan dış ülkeler açısından durum ele alınacak olursa, bunun

tam tersine, siyasal nedenlerden ya da kullanılan kredinin denetimini

kolaylaştırmak düşüncesinden hareketle, projeye bağlı kredi vermekten

yanadırlar. Uluslararası mali kurumlardan çoğunlukla projeye bağlı

krediler sağlanmıştır. Fakat bununla birlikte, Dünya Bankası giderek

program kredilerine eskisinden daha çok yer vermeye başlamıştır.

2) Bağlı ve Serbest Krediler:

Krediyi açan ülke, krediyi sağladığı ülkeye, kendi mallarını alması

koşulunu öne sürüyor ise, bu tür kredilere bağlı krediler (tied credits) adı

verilir. Böyle bir koşul gözetmeden açılan kredilere ise, serbest krediler

denir.

Bağlı kredilerde, krediyi açan ülke, kendi ihraç mallarını satınalma

koşulunu getirerek, dış satışını yükseltip kendi ödemeler dengesini

iyileştirme amacı güder. Sanayileşmiş bir çok ülke, yaptıkları yatımları

giderek artan oranlarda kendi ihraç mallarının satın alımı kaydına

bağlayarak verme yoluna gitmişlerdir. Proje kredileri de bir çeşit

bağımlılık yaratmaktadır.

Krediyi kullanan azgelişmiş ülkeler açısından durum ise, krediyi sağlayan

ülkelerin, kalitesi düşük, fakat f iyatı yüksek mallarını almak zorunda

kaldıkları için, bu yardımların ekonomik değeri azalmaktadır. Geçmişte

bir çok sanayileşmiş ülke, serbest piyasa koşullarından yararlanarak bu

tür krediler vasıtası ile düşük kaliteli ve pahalı mallarını pazarlama ve

satma imkanı bulmuştur.
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Serbest krediler ise, belirli bir kaynağa ve projeye bağlı olmayarak

tamamen serbest bir nitelik arzederler. Krediyi alan ülke, kullanımda

herhangi bir kısıtlamaya tabi değildir. Bununla birlikte uygulamada bu tip

krediler pek yaygın değildir. Ama uluslararası ekonomik k uruluşlardan

sağlanan proje kredileri hiç değilse kaynak yönünden bağımsızdır.

Bağlı krediler, genellikle resmi kalkınma yardımı niteliğindedirler.

Yukarıda izah edildiği gibi krediyi alan ülke bu krediyi yalnızca kredi

veren ülkenin mallarını almak için k ullanabilir. Bu durumda gelişmiş

ülkeler, verdikleri bağlı kredi oranında kendi ihracatlarını artırıyorlardı.

Gelişmiş ülkeler açısından bağlı krediler pek çok avantaj taşımaktadır.

Kredi veren gelişmiş ülke, sermaye transferi sorunu ile karşılaşmamakta,

ayrıca ihracat artışının sağladığı gelir ve istihdam artışını da

yaşamaktadır37.

Buna karşılık, bağlı krediler, krediyi alan ülkeler için çok büyük

sakıncalar taşımaktadırlar. Bu sakıncaların en önemlisi, bu tür kredilerin

krediyi alan ülkenin ithalat serbestisini önemli ölçüde kısıtlamasıdır.

İthalat yaparken aranacak "kendisi için en ekonomik ve en uygun mal"

yerine, krediyi veren ülke için en uygun olan malı almak zorunda

bırakılmaktadır. Krediyi kullanan ülke ya dayatılan malı alacak, ya da bu

krediden vazgeçecektir.

Bu şekilde, f iyatı kredi veren ülke tarafından keyfi olarak belirlenecek

olan mal alınırken, aslında kredi kullanan ülkeden bu ülkeye bir kaynak

transferi gerçekleştirilmiş olacaktır. Az gelişmiş ülkelerin bu gibi dış

alımlarda, uluslararası piyasadaki serbest rekabet f iyatlarına oranla %20

daha fazla fiyat ödedikleri saptanmıştır 38.

37 Gülten Kazgan, a.g.e., sf. 172.

38 Zafer Z. Başak, Dış Yardım ve Ekonomik Etkileri, Türkiye 1960-1970, H.Ü. Yayını, Ankara,
1977, sf. 18.



96

3) Hükümet Kredileri ve Çok Yanlı Krediler:

Bu tür krediler özellikle, azgelişmiş bir ülke hükümetine ekonomik

kalkınma amacı ile uzun vadeli ve düşük faizli ola rak tahsis edilmiş

kredilerdir. Program ve proje kredisi olarak da verilebilirler. Bunlar

genellikle yardım sağlayan ülkenin ihraç mallarının satın alınması

koşuluna bağlanırlar. ABD Hükümeti bu kredileri Uluslararası Kalkınma

Ajansı (AID) kanalı ile vermektedir.

Çeşitli uluslararası f inansman kuruluşlarından sağlanan kredilere de çok

yanlı (multileteral) krediler denmektedir. Kalkınma amacı ile çok yanlı

kredi veren kuruluşların başında Dünya Bankası gelir.

Uluslararası Para Fonu, daha çok dış dengeyi sağ lama amacına yönelik

ve kısa süreli fon sağlayan bir f inansman kuruluşudur. Ayrıca, üye

ülkelere çok yanlı kalkınma kredisi sağlama amacı ile kurulan çeşitli

bölgesel kalkınma bankaları da vardır. A.B.' ye bağlı Avrupa Yatırım

Bankası, Avrupa Kalkınma Fonu , Afrika, Asya veya İslam Kalkınma

Bankası gibi kuruluşlar bunlara örnektir.

4) Mali Yardım, Teknik Yardım, Gıda Yardımı:

Azgelişmiş ülkelere, ithal ettikleri mal ve hizmetlerin finansmanı amacı ile

sağlanan ödeme kolaylıkları, mali yardımlardır (f inancial aids).

Bununla beraber, azgelişmiş ülkeye üretim ve yönetimle ilgili teknik bilgi

aktarımı proje ve danışmanlık hizmetleri ve bu ülkedeki elemanların

eğitilmesi gibi yardımlar da sağlanmaktadır. Bu tür yardımlara da teknik

yardım (technical assistance) adı verilir.

Birleşmiş Milletler Teşkilatı, uzman kuruluşları aracılığı ile sanayii, tarım,

eğitim ve halk sağlığı gibi alanlarda teknik yardım programları

yürütmektedir. Bu kuruluşlar arasında; Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Gıda

ve Tarım Örgütü (FAO), Birleşm iş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü

(UNIDO), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Uluslararası

Çalışma Örgütü (İLA), sayılabilir.
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Diğer yandan, göreceli olarak gelişmiş ülkeler de azgelişmiş ülkelere iki

yanlı anlaşmalarla teknik yardımda bulunabi lirler. Örneğin ABD,

Uluslararası Kalkınma Ajansı aracılığı ile sağladığı mali yardımların

yanında, bu türden teknik yardımlar da sağlamaktadır.

Türkiye, bağımsızlığına yeni kavuşan Türk Cumhuriyetlerine ve bazı

Afrika ülkelerine çeşitli teknik yardımlar sağlamaktadır. Bu ülkelerin

öğrencilerine ülkemizde eğitim verilmekte, bazen de düzenlenen özel

programlar aracılığı ile teknik yardım hizmetlerinde bulunulmaktadır.

Gıda maddeleri yardımına gelecek olursak, buna verilebilecek en güzel

örneklerden biri ABD' nin PL- 480 programı uyarınca, azgelişmiş ülkelere

sağladığı tarımsal ürün fazlaları yardımıdır.

Bu yardımlarda gıda maddeleri azgelişmiş ülkelere bu ülkelerin genellikle

konvertibil olmayan ulusal paraları karşılığında satılır. ABD' nin çiftçileri

koruma amacı ile uygulamaya koyduğu tarımsal destekleme programları,

bu ülkede ihtiyaç fazlası üretim stokları oluşmasına neden olmaktadır.

Bu aşırı üretim stoğu, gıda ve üretim açığı içindeki azgelişmiş ülkelere

eğer serbest dövizle ödeme yapabilecek durumda değiller ise kendi

ulusal paraları karşılığında satılır ve bu satış sonucu elde edilen gelir,

ilgili ülkede bulunan bir bankada ABD hükümeti adına açılan bir hesapta

toplanır. Bu şekilde bir fon oluşturulur. Bu fonlara PL -48D karşılıkları adı

verilir. Bu fonlar daha sonra genellikle hükümete ödünç verilir ya da o

ülkede bulunan elçilik ve konsoloslukların giderlerini karşılamak amacı ile

kullanılır.

Ayrıca bu fonlardan ülkede faaliyet gösteren çok uluslu Ameriken

şirketlerine de krediler açılmaktadır. Bu ş irketlere finansman sağlamak

amacı ile ayrılmış olan fonlara, bu fikri ilk ortaya atan Amerikalı Senatör

Cooley’ in ismi verilerek Cooley Fonları denilmiştir.

Bu fonlarda Amerikan hükümeti adına biriken paralar zaman zaman ABD’

nin ilgili hükümetlerin iç işlerine karışmasına yolaçmıştır. Zaman zaman

ABD' nin bazı ülkelerdeki gizli siyasal faaliyetleri desteklediği ileri
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sürülmüştür. Bu durum elbette ilgili ülkeler tarafından büyük tepkilerle

karşılanmıştır.

Bazı olağanüstü durumlarda, örneğin kuraklık, kıt lık veya doğal afetler

sonucunda insani nedenlerle çeşitli gıda yardımları da yapılmıştır.

Ülkeler ararası yakın siyasi ilişkiler de bu türden yardımları

doğurabilmektedir. Türkiye’ nin Bosna Hersek ve diğer bazı Türk

Cumhuriyetlerine sağladığı yardımlar bu bağlamda değerlendirilebilir.

Gıda yardımı, bazen belirli şartlar altında, bu yardımı alan ülkenin üretim

kapasitesini artırıcı bir etki gösterebilir. Bu yardımlar sonucunda atıl

duran kaynaklar altyapı niteliğindeki kamu tesislerinde kullanılabilir vey a

gıda ithalatı için ayrılan kaynaklar, bu amaçla harcanmayarak bunun

yerine yatırımlara yönlendirilip , bu ölçüde ülkenin sermaye stoğuna bir

katkıda bulunulmuş ve kalkınmasında olumlu bir tesir yaratılmış olur.

5) Dış Yardım Konsorsiyumu ve Bankalar Konsorsiyumu:

Resmi konsorsiyumlar, azgelişmiş bir ülkenin kalkınmasına finansman

sağlamak üzere, o ülkeye iki -yanlı kredi vermek isteyen gelişmiş ülkelerle

uluslararası mali kuruluşların oluşturdukları kredi birliktelikleridir.

Bu konudaki ilk örnek 1950' de Dünya Bankası yönetiminde kurulan

Hindistan' a Yardım Konsorsiyumudur. Dünya Bankası, 1960 yılında bir

başka örnek olan, Pakistan' a Yardım Konsorsiyumunu ve 1962 yılında da

bu defa OECD yönetimindeki Türkiye' ye Yardım Konso rsiyumunu

kurmuştur.

Bu konsorsiyumlarda, yardımı alacak olan ülkenin ekonomik durumu

görüşülür ve buna göre, yapılacak yardımın miktarı belirlenir. aynı

zamanda da, politikalar arası uyum ve işbirliğinin sağlanması için

çalışmalar yapılır.

Bu birliktelikler, geçici olarak sağlanırlar. Birliğin kendi emri altında

dağıtacak fonları bulunmaz. Yardımı üye olan ülkeler iki yanlı olarak

yaparlar. Konsorsiyum toplantılarında yapılacak olan yardımla ilgili ön
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hazırlıklar gerçekleştirilerek, toplam olarak ne kada r kaynak

sağlanabileceği gibi teknik konular görüşülüp kararlaştırıldıktan sonra

ikinci olarak, yardımı alacak olan ülke ve yardım taahhüdünde bulunacak

diğer ilgili ülke hükümetleri ile ayrı ayrı ikili anlaşmalar yapılır. Bu ikinci

aşama, kredinin iki yanlı nitelik taşıdığına işaret etmektedir.

Bankalar Konsorsiyumu, bir ülkenin tahvil ihraç ederek uluslararası

piyasalardan borçlanıp kaynak sağlamasına aracılık eder. Çünkü,

azgelişmiş bir ülke yeterli kredi itibarına sahip olmadığı için kendi başına

uluslararası piyasalara çıkıp tahvil pazarlayarak kredi sağlama yoluna

gidemez. Bankalar Konsorsiyumu devreye girerek aracılık yapar ve

azgelişmiş ülkenin bu dezavantajlı durumunu bertaraf eder ve tahvilin

pazarlanmasını sağlar. Buradan anlaşılacağı gibi, Banka lar

Konsorsiyumu bir ülkenin tahvillerine satış garantisi vermek üzere

oluşturulmuş birliklerdir.

Bankalar Konsorsiyumu, bir öncü bankanın yönetiminde, uluslararası

alanda faaliyet qösteren çeşitli banka ve finansman kuruluşlarının bir

araraya gelmesi ile kurulurlar. Bu yolla tek bir piyasadan toplanabilecek

olan miktardan çok daha fazla miktarlarda kredi fonu sağlanmış olur.

6) Resmi İhracat Kurumları Kredileri:

Resmi ihracat kurumları, ülkelerin ihracatlarını geliştirmek amacı ile

faaliyet gösteren resmi kredi kuruluşlarıdır. Örneğin ABD Eximbank,

Japon Eximbank, Japon OECF, Kanada EDF, Alman KFW ve Türk

Eximbank gibi. Fakat bu kanallar ile sağlanan krediler, hükümet kredileri

kadar uygun koşullara sahip değildirler. Bununla birlikte, ticari kredilerle

karşılaştırıldığında ise, daha düşük faizli oldukları görülür. Bu tür krediler

genellikle orta vadeli olarak verilirler.

7) İhracat Kredileri:

İhracat yapan bir ülkedeki bir t icari banka tarafından sağlanan ve ülkenin

ihracat sigorta kuruluşu tarafından sig orta edilen kredilerdir. Örnek

olarak, Almanya' da Hermes, Fransa' da Coface, İngiltere' de ECDG,
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Japonya' da MITI, İtalya' da SACE, Belçika' da Ducroire, o ülkelerin

ihracat kredi kuruluşlarıdır.

Sigortalı ihracat kredisi sağlayan ticari banka, borçludan bu parayı tahsil

edemezse bu parayı ülkesinin ihracat sigorta kuruluşundan alma hakkına

sahiptir. İhracat kredisi kuruluşları ise garanti ettikleri miktara bağlı bir

oranda komisyon alırlar. Bu komisyonu ödeyen taraf borçlu olan taraftır.

Bu tip krediler genelde orta vadeli olarak verilirler ve proje finansmanı

amacı ile sağlanırlar. Ticari kredilere oranla daha uygun koşullara

sahiptirler.

8) Alıcı Kredileri ve Satıcı Kredileri:

Alıcı kredileri ve satıcı kredileri, Eximbank gibi ihracatı destekleyen

kuruluşların sağladıkları ucuz kredilerle ihracatı artırma faaliyetlerinin

sonucunda ortaya çıkarlar.

Şöyle ki; Eximbank bazen ülke mallarını satın alan ithalatçılara doğrudan

düşük faizli kredi açar. Bu şekilde gerçekleşen kredilere "alıcı kredisi”

(buyers credit) adı verilir. Krediyi baştan öngörüldüğü şekilde ödemek ve

üzerinde anlaşılmış olan diğer kredilendirme koşullarını yerine getirme

sorumluluğu tamamen yabancı alıcıya aittir. Bu koşullar alıcının mali

gücü ve ticari itibarı ile direk ilişkilidir.

Bazı durumlarda ise Eximbank, krediyi doğrudan doğruya yabancı alıcı

yerine ülkedeki ihracatçıya açar. İhracatçı ise kurumdan sağladığı bu

fonla malı ithal edecek olan alıcıya vadeli olarak satışı yapar. Diğer bir

deyişle krediyi ithalatçıya kendisi açmıştır . Bunlara da "satıcı kredisi"

(salers credit) adı verilir.

Bu her iki tip kredi görüleceği üzere yabancı bir ülkedeki alıcıya kredili

satış yapmak sureti ile ülke ihracatını artırma amacı güder. Birinci tür

kredide Eximbank krediyi doğrudan doğruya açmakta dır. İkinci durumda

ise ihracatçı kanalı ile bu kredi kullandırılmaktadır.

Bu iki kredi uygulamasının arasındaki en önemli fark, ithalatçının krediyi

ödememesi riskini kimin yükleneceğidir. Satıcı kredisi durumunda ithalatı
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yapan kredi koşullarında öngörülmüş olan koşulları yerine getirmezse,

bunun sorumluluğu krediyi açan ihracatçınındır. İhracatçı, krediyi açacağı

yabancı alıcının mali gücünü ve kredi itibarını kendisinin araştırması

gerekmektedir. Oysa, alıcı kredisi tipindeki kredi kullanımında bu

sorumluluk doğrudan doğruya Eximbank tarafından üstlenilir. Yani,

ihracatı gerçekleştirenin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

9) Leasing (Finansal Kiralama):

Son yıllarda, ülkemiz bünyesinde de gerek kamu kuruluşları gerekse özel

kuruluşlar tarafından, son derece yaygın bir şekilde uygulanmaya

başlanmış olan bir f inansman yöntemidir.

Leasing ya da finansal kiralama adı verilen bu mekanizmanın işleyişi

incelenirse; ilk olarak leasing şirketi (lessor -kiralayan) ile sermaye malını

doğrudan kullanmak isteyen firma ( lessee) arasında, ilgili malı

kiralamanın koşulları ile ilgili bir anlaşma yapılır. Bu anlaşma yapıldıktan

sonra leasing şirketi imalatçı f irma (supplier) ile bu malın üretimi için bir

anlaşma yapar.

Bu aşamadan sonra üretilen mal, malı alacak olana değil de leasing

firmasına satılır. Leasing firması, üretici olan firmaya bu malın bedelini

ödeyerek mülkiyetini alır ve daha sonra da malı kullanıcı f irmaya

devreder. Bu malın bedeli ise, alıcı tarafından bir seferde değil de belirli

vadelerde taksit taksit ola rak leasing firmasına ödenir.

Ödeme koşulları, ödeme aralıkları ile taksit miktarları yapılan sözleşmede

belirlenmiş durumdadır. Son taksit ödenip de borç tamamen bitinceye

kadar sermaye malının mülkiyeti leasing firmasında kalır. Son taksidin

ödenmesi ile birlikte kullanıcı bu malı amorti edilmiş olarak aktif lerine

dahil eder.

Anlaşılacağı üzere kullanıcı f irma ya da kurum, malın bedelini kredi

şeklinde alıp üretici f irmaya ödemiş değildir. Bu sebepten, ülke açısından

görünürde bir borç işlemi yoktur. Malı n bedeli, f inansal kiralayıcı
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tarafından ödenmekle kullanıcı f irma açısından yalnızca bir tür ayni kredi

(mal girişi şeklinde) sağlanmış olmaktadır.

Özetle, leasing işlemi bir anlamda kayıtlara geçmeyen bir borçlanma

yöntemidir. Bununla birlikte kiralama işleminde mülkiyetin kiralama

şirketinde kalması kullanıcı f irma açısından bazı sorunlar

doğurabilmektedir. Çünkü kullanıcı f irma, o malı kullanıyor olmasına

rağmen üzerinde dilediği şekilde tasarrufta bulunamaz. Örnek olarak,

kullanıcı bu malı yeniden bir başkasına kiraya vermek ya da bu malın

bakımını yaptırmak isterse, leasing firmasının onayını almak zorundadır.

Leasing uygulaması ülkemizde daha çok otomobil, uçak, gemi ve bunlar

gibi, maliyeti çok yüksek olan malların finansmanı için başvurulan bir

yöntemdir.

Yukarıda belirtilen kredi çeşitlerinin bazılarını azgelişmiş ülkelerin

kullanma şansları yok denecek kadar azdır. Örneğin, siyasal

bağımsızlıklarını yeni kazanmış olan ülkeler, eskiden idaresi altında

bulundukları ülkelerin hala ekonomik olarak bo yunduruğu altında

olduklarından bu tür krediler temin etmeleri oldukça zordur.

Öte yandan, bu tür ülkelerin kalkınmalarında finansman desteği

açısından sağlanabilecek en uygun dış yardım şekli, bu ülkelerin

projelerine hiç bir şart ve kısıtlama öngörmeden verilecek olan "serbest

krediler” olacaktır. Zira, elde edilen bu kredilerin sanayide üretim artışı

ve gelişim sağlayacak şekilde kullanılabilmesi, kredilerin bağlayıcı olan

koşullarının azlığı veya hiç olmamasına bağlıdır.

Ancak böyle bir dış yardım meka nizması ile milli gelir artışı

sağlanabilecek, alınan borcun kendisi ve faizi, gelecek kuşaklara

mümkün olduğunca daha az bir yük oluşturmuş olacaktır.

B – ULUSLARARASI RESMİ KREDİ KURULUŞLARI

Uluslarası sermaye akımlarının bir bölümü resmi kredilerden

oluşmaktadır. Resmi krediler genelde kalkınma amaçlı olarak alınan
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kredilerdir. Bu sebepten, bu tür kredilere pratikte kalkınma kredileri

(development credits) ya da dış yardım (foreign aid) denir .

Kalkınma kredilerini yabancı ülkeler, uluslararası mali kurumlar veya özel

piyasalar sağlar. Bu tür kredileri kullanan taraflar ise ülke hükümetleri,

ülkedeki resmi bir kurum ya da bir özel sektör kuruluşu olabilmektedir.

Genelde borçlanma şekli fonlardı r. Bu fonlar, belirlenen bir sürenin

sonunda ana para ve faizleri ile birlikte geri ödenme durumundadır.

Normal ticari kredilerde faizler, uluslararası piyasadaki arz -talep

koşullarına göre belirlenir. Ticari kredi, uluslarası para ve sermaye

piyasalarından temin edilen ve ticari koşullar taşıyan ödünç fonlardır.

Uluslararası resmi sermaye akımlarının kredi koşulları daha uygundur. Bu

uygunluk, kredilerin dış yardım niteliği taşımasından ileri gelir. Ticari

kredilere göre bu fonlar daha düşük oranları içeri rler. Geri ödeme süresi

daha uzun olup, geri ödemeler ise belirli bir ilk ödemesiz dönemden

sonra başlar. Hibeler (grants) karşılıksız olarak verilirler ve yüzde yüz

yardım niteliği taşırlar.

Günümüzde bilindiği üzere, kalkınma amacıyla çok yanlı olarak kr edi

sağlayan kurumların başında Dünya Bankası ve bazı bölgesel ekonomik

kalkınma bankaları gelir. Bu bakımdan bu kuruluşların üzerinde önemle

durmak gerekmektedir. Uluslararası Para Fonu’ nun kredileri daha çok

kısa süreli olup, ödemeler bilançosu açısında n önem taşımaktadır.

Kredi ve bağış şeklindeki yardımların verilmesinde ekonomik sosyal ve

siyasi bir takım faktörler etkili olabilmektedir. Genellikle dış devletler,

Dünya Bankası gibi mali kuruluşlar ya da Avrupa Yatırım Bankası gibi

bölgesel kalkınma bankalarınca gerçekleştirilen bu yardımlardan

faydalanan ülkeler bu yardımlarla döviz ve tasarruf açıklarını kapatarak

daha yüksek bir kalkınma hızına ulaşmaya çalışmaktadırlar:

Küresel ekonominin yönetimi, düzen ve adalet arasındaki uzlaştırma

konusunda gerilimi de beraberinde getirmektedir. Her bir ekonomik

düzenin adalet ile ilgili olarak belirli iddiaları bulunmaktadır; serbest

pazar kapitalizmi girişimciliği ve çok çalışmayı ön plana çıkarırken,
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merkezi plan ekonomileri ise yoksulun ve şartları uygun o lmayanların

korunmasını vurgulamaktadır.

Aynı şekilde uluslararası düzeydeki tartışmalar düzen, adalet ve

hükümetlerin rolü konusuna odaklanmaktadır. Küreselleşen ekonomide

düzeni kurmak gittikçe karmaşık hale gelmektedir. Çünkü uluslararası

sermaye, yatırım, mal ve hizmetler, bilgi ve kollektif organizasyonlar,

niceliksel ve hız açısından artış göstermektedir.

Küresel ekonomiyi yönetmek, 21. yüzyılda daha önce olmadığı kadar

kırılgan ve istikrarsız olmasından dolayı kolay değildir. Örneğin 11 Eylül

2001 tarihinde ABD’ ne yapılmış olan saldırının ekonomik sonuçları bunu

açıkça göstermektedir; borsa düşüşe geçmiş, ulusal havayolu şirketleri

if lasla karşı karşıya gelmiş, politikacılar küresel ekonomiyi etkili olarak

nasıl yönetecekleri konusundaki şüpheleri giderme ile uğraşmak zorunda

kalmışlardır.

Yine, Eylül 2001’den önce, 1990’ larda Tayland’ daki kriz Rusya’ da

finansal krizin ortaya çıkmasına neden olmuş, bunun yansıması ise hızlı

bir şekilde Connecticut ve Greenwich’ de ortaya çıkmıştır. Küreselleşen

ekonomi içerisinde adaletin sağlanmasının gerekliliği hem zor hem de

karmaşık bir durum yaratmaktadır. Devlet, uluslararası konularda daha az

koruyucu oan bir tampon görevi görmeye başlamıştır.

IMF ve Dünya Bankası’ nın işleyişi de bu değişiklikleri yans ıtmaktadır.

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkmış olan bu kuruluşlar, BM

Antlaşmasının 2. maddesinin 7. bendi olan ” işbu antlaşmanın hiçbir

hükmü, Birleşmiş Milletlere herhangi bir devletin kendi iç yetki alanına

giren konulara müdahale yetkisi vermediği gibi, üyeleri de bu türden

konuları işbu antlaşma uyarınca bir çözüme bağlamaya zorlayamaz”

ilkesine rağmen IMF ve Dünya Bankası, devletler arasındaki etkisinden

ziyade ülke içerisinde çok sayıda insan, grup ve faaliyetleri etkileyen

program ve pol itikalar benimsemiştir (Woods 2003:81).

IMF ve Dünya Bankası; hukuki reform, rüşvet ve ortak yönetim

alanlarında dahi çalışmalar yapmaktadır.
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Birçok gelişmekte olan ülke, IMF ve Dünya Bankası’nın bu yeni rolünün

ulusal hükümetlerin rolü ve sorumluluğunu azaltma yönündeki tehlikeleri

ile yüz yüze gelmektedir. Küreselleşmenin, hükümetin yetkilerini

aşındırması problemli  bir durum sergilemektedir.

Gelişmekte olan ülkeler, kendilerinden kaynaklanmayan negatif ekonomik

şoklarla yüz yüze gelmektedir. Bu kriz ler içerisinde birçok gelişmekte

olan ülke, IMF ve Dünya Bankası’nın yardımına ihtiyaç duymaya

başlamıştır. Bu yardımlar ise, bir nevi zorlama ile ortaya çıkmaktadır.

Buna ek olarak, ülkelerin kendi ekonomileri ve toplumlarında köklü

değişiklikleri içeren reformları dayatmaktadır. Bu nedenlerle dünya

ülkelerinin 2/3’si IMF ve Dünya Bankası’ nın bu uygulamalarından daha

önce hiç olmadığı kadar derin etkilenmektedir.

IMF ve Dünya Bankası’nın uygulamaları eleştirel bir bakış açısıyla

incelendiğinde hem düzen ve hem de adaleti sağlamak açısından

etkisinin  kötü olduğu görülmektedir (Woods 2003:82). Eleştirilen

hususlar; bu kuruluşların liberalleşme ve özelleşme yönündeki

reçetelerinin, devlet içerisindeki eşitsizlikleri daha çok arttırdığı ve

gelişmiş ülkelerin kendi sanayilerini koruma ve gelişmekte olan ülke

ekonomilerinin gelişmiş ülkelerin istikrarsızlıklarının saldırılarına daha

açık hale getirilmiş olmasıdır.

IMF ve Dünya Bankası’ nın güçlü endüstrileşmiş ülkelerin çıkarlarını

koruması ve küresel eşitsizl iği daha çok arttırmasına yönelik eleştiriler

yapılmaktadır.  IMF ve Dünya Bankası kendi içsel yapıları ve yöntemleri

açısından da eleştirilmektedir.  Örneğin IMF incelendiğinde;  her üyenin

Fon’ daki ağırlığı kendi kotasının (kota; üye ülkenin GSMH’si, dı ş ticareti

ve sermaye hareketlerinin büyüklüğü ile belirlenmektedir ve beş yılda bir

gözden geçirilmektedir) büyüklüğü ile belirlenmektedir.

G7 ülkelerinin kota toplamı, bütün kotaların %50’sine eşittir; bu nedenle

oy hakkı ağırlığının yarısı bu ülkelerde bulunmaktadır. Buna diğer AB

ülkeleri de eklendiğinde bu oran % 60’a ulaşmaktadır. Yani bu durumda

ABD, Japonya, AB ve Kanada oy ağırlığının 2/3 payına sahip

görülmektedir, geri kalan ülkelerin pay oranı ise azınlıkta kalmaktadır.
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Payı az olan ülkelerin b irlikte hareket etme olanağı olmadığından alınan

kararlarda etkin olmaları güç olmaktadır. Bu tablo, IMF’ in neden merkez

ülkelerin sermayelerinin ve şirketlerinin çıkarlarını koruyan polit ikaları

savunduğunu açıkça göstermektedir.

Gelişmekte olan ülkeler , iç ya da dış ortamdaki olumsuzluklar nedeniyle

borç para bulma sıkıntısına düşüldüğünde IMF’ den, taleplerini

karşılamak suretiyle borç alabilmektedir. Eğer istenilen kredi, bu ülkenin

kotasının % 25’ini oluşturan dilimi kadar ise ülkeye şartlar

dayatılmamakta, durumunu düzeltme taahhüdünde bulunması yeterl i

olmaktadır.

Ancak, bunu aşan tutarlarda bir kredi talebi olursa stand -by (destekleme)

anlaşması gereğince  IMF tarafından ileri sürülen şartları kabul etmesi

gerekmektedir. Bunlar; enflasyonun düşmes i, ekonominin daralması, faiz

hadlerinin yükselmesi için para arzının kısılması ve iç talebi düşürmek

için ücret ve maaşların düşürülmesi, tarım fiyatlarının reel anlamda

düşürülmesini sağlayacak önlemlerdir. Bunlara küreselleşme dünyasına

uyum sağlama üzere serbestleştirici ve özelleştirmeyi hızlandırıcı şartlar

da eklenmektedir.

Dünya Bankası ise, başlangıçta gelişmekte olan ülkelere proje kredileri

vermekte iken, bu ülkeler 1980’ lerde dış borçlarını ödeyemez duruma

düşünce, IMF ile birlikte çalışmaya b aşlamış ve kredi alan gelişmekte

olan ülkelere serbestleştirme unsurlarını koşul olarak ileri sürmeye

başlamıştır.

Bu durum gelişmekte olan ülkelerden büyük tepki almıştır. 1994 yılında

sivil toplum örgütlerinin protestosu ile yaşanmıştır. Bu eleştirilere karşılık

olarak yayımlarında, toplumda refahın yaygınlık derecesi ya da yoksulluk

kıstasları gibi konulara ilişkin değerlendirmelere yer vermesine rağmen

uygulamalarında bundan ötesine geçememiş olduğu görülmektedir
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1) Bretton Woods Kuruluşları; Dünya Bankası ve IMF
IMF olarak taninan Uluslararasi Para Fonu ve Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler

sisteminde yer alan kuruluşlardır. Her ikisinin de prensipte ortak hedefi, üye

ülkelerdeki yaşam standartlarını yükseltmektir. IMF makroekonomik konular la,

Dünya Bankası ise uzun vadeli ekonomik kalkınma ve yoksulluğun azaltılması ile

ilgilenmektedir.

Uluslarası Para Fonu ve Dünya Bankası, 1944 yılının Temmuz ayında Bretton

Woods, New Hampshire, ABD’de düzenlenen uluslararası bir konferansta

kurulmuştur. Konferansın amacı, daha istikrarlı ve refah içinde bir küresel ekonomiye

yol açacak ekonomik işbirliği ve gelişim için bir temel oluşturmak olarak

duyurulmuştur. Her iki kuruluş ta sözkonusu konferansın bu amacını gerçekleştirmek

üzere kurulmuşlardır.

IMF, uluslararası mali işbirliğini teşvik etmek üzere politik tavsiyeler ve teknik destek

sağlar, üye ulkelere kredi verir ve ödeme dengesi sorunlarini çözmek üzere hareket

eder. IMF kredileri kısa ve orta vadelidir ve temel olarak üyelerinin sağladığı kota

katkı havuzundan verilir.

Dünya Bankası, ülkelerin belirli sektörlerdeki projeleri için teknik ve mali yardım verir,

uzun vadeli ekonomik kalkınmayı teşvik etmek üzere hareket eder. Dünya

Bankası’nın kredileri genellikle uzun vadelidir.

IMF ve Dünya Bankası çeşitli seviyelerde işbirliği yapar. Dünya Bankası Güvernörler

Kurulu (Boards of Governors of the World Bank) ve IMF Güvernörler Kurulu (Boards

of Governors of the IMF) yıllık Toplantıları sırasında birbirlerine danışır ve

uluslararası ekonomi ve finansa ilişkin konularında ülkelerinin görüşlerini sunar.

Güvernörler Kurulu uluslararası ekonomik ve mali sorunların nasıl ele alınacağına ve

kuruluşlar için önceliklerin nasıl belirleneceğine karar verir.

IMF’nin İdari Müdürü ve Dünya Bankası Başkanı, görüş alış verişinde bulunmak için

düzenli olarak toplanır, ortak bildirimler yayınlar ve zaman zaman ortak makaleler

yazarlar ve çeşitli ülkeleri ve bölgeleri birlikte ziyaret ederler.
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IMF’nin bir ülkenin genel ekonomik durumu ve politikalarına dair değerlendirmeleri,

Bankanın potansiyel geliştirme projeleri veya reformlar konusundaki

değerlendirmelerine bilgi sağlar.

Benzer şekilde, Bankanın yapısal ve sektörel reformlar konusundaki tavsiyeleri, IMF

tarafından politik tavsiyeler için dikkate alınır. İki kurumun personeli ayrıca ilgili kredi

verme programlarında yer alan şartlılık ilkesi konusunda işbirliği yapar.

2) Dünya Bankası

Dünya Bankası (World Bank), resmi adı ile Uluslararası İmar ve Kalkınma

Bankası (I.B.R.D.), Bretton Woods Konferansı ile 1944 yıl ında kurulmuş

olan ve IMF' nin ikiz kardeşi sayılan bir f inansman kuruluşudur.

Bu banka, hizmete 1946' da başlamış olup, ilk faaliyet yıllarında Batı

Avrupa ekonomilerinin onarımı ve gelişimi amacı ile, bu ülkelere kaynak

sağlama görevi üstlenmiştir. Daha sonraki yıllarda ise Dünya Bankası,

azgelişmiş ülkelere de kalkınma kredisi sağlamaya başlamıştır.

Bu bankanın izlediği kredi politikası, proje kredileri üzerine kurulmuştur.

Diğer çeşit krediler uygulamada fazla yaygın değildir. Kredi

değerlendirmesinde, sağlanacak fonların borç verilecek ülkelerin üretim

kapasitesi ve ekonomik verimliliği üzerinde oluşturacağı katkılar baz

alınır.

Azgelişmiş ülkelerde, proje kredileri ile birlikte program kredileri, yani,

kalkınma için gereksinim duyulan hammadde, ara mal ları ve yatırım

malları ithalatı için gerekli f inansmana da ihtiyaç duyulur. Dünya Bankası,

1967 yılına kadar yalnızca proje kredisi vermiştir.

Daha sonraları ise, proje kredileri yanında ülkelerin ödemeler dengesine

doğrudan katkıda bulunan program kredi leri (proje dışı krediler) de

sağlamaya başlamış, 1980 yılından sonra tamamen program kredilerine
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dayalı, Yapısal Uyum Kredileri (SAF) de, bankanın sağladığı f inansman

kaynakları arasına girmiştir. 39

Azgelişmiş ülkelerde, bazı özel tiplerde projeler vardır ki, bunların ulusal

para cinsinden kaynağa duyduğu ihtiyaca nazaran, ithalata duyulan

gereksinim çok daha azdır. Ülkenin iç f inansman kaynağı (vergiler,

harçlar, iç borçlanma ve kendi kuruluşlarından elde ettiği gelirler...)

bulmakta güçlük çektiği ve enflasyonist etkileri dolayısı ile emisyondan

da kaçınılan büyük projelerde böyle bir durum söz konusu olabilir.

Ülkenin verimlilik düzeyi ve genel üretim kapasitesi üzerinde önemli

katkılar sağlayan bu türden yatırımlarda Dünya Bankası, projenin ithalat

finansmanını karşılayabileceği gibi, gereksinim duyulan ulusal para

harcamalarını da karşılayabilir.

Dünya Bankasından kredi sağlayabilmek için kabul edilebilir bir proje

hazırlamak gerekir. Proje hazırlanırken Banka, projenin hazırlanması ile

ilgili olarak ülkeye çeşitli önerilerde bulunabilir ve ona danışmanlık

hizmeti sağlayabilir.

Hatta Banka, kendi uzmanlarını kullanarak, direk olarak projeyi

hazırlamada aktif görev alabilir. Yani Dünya Bankasının rolü, sadece

projenin onaylanması veya reddi değildir. Bizzat denetleme ve yol

gösterme görevi üstlenebilir. Bir başka deyişle Dünya Bankası, mali

yardım sunarken bunun yanında teknik yardımda da bulunmaktadır.

Bankanın, projeler konusunda belirlediği, uyulması gereken öncelikler

vardır. Bunlardan birisi, en düşük kapasite sınırıdır. Proje kredisi açma

kararı verilirken, Dünya Bankası uzmanları, önerilen sözkonusu projeyi

ekonomik, mali ve teknik yönlerden incele meden geçirir. Bu inceleme

yapılırken konu sadece proje ile kısıtlı kalmaz, aynı zamanda, krediyi

alacak olan ülkenin genel anlamda uyguladığı ekonomik ve mali

politikalar da bunlara ek olarak incelenir. Ülkenin kredi alabilmesi için

39 Richard Lipsey-P. Steiner-O. Peter, Economics, 8th Edition, Harper & Row Publisher, New
York, 1987, sf. 716.



110

temel ilke bu ülkenin yeterli bir geri ödeme gücüne sahip olması

gerekliliğidir.

Dünya Bankasının bir ülke hakkında yaptığı değerlendirme, yalnız bu

Bankanın vereceği krediler açısından önem taşımaz. Diğer finans

çevreleri, sanayileşmiş ülkeler, özel ticari bankalar, bölgesel k alkınma

bankaları ve ülkenin kendi iç mali kurumları açısından da büyük önem

taşır.

IBRD, genellikle kredilerini 4 -6 yılı ödemesiz olarak, 17-20 yıl süreyle

verir. 1982 Yılına kadar sabit faiz oranları uygulanırken, bu tarihten sonra

altışar aylık dönemler için bu fonların kendilerine olan maliyetlerine göre

tespit olunan dalgalı faiz oranları uygulanmaya başlanmıştır.

Dünya Bankası, geçmiş dönemlerde kredi verirken takındığı tutum ve

uyguladığı faiz oranlarının yüksek oluşu, aynı zamanda da verilen

kredinin yetersizliği yüzünden azgelişmiş ülkeler tarafından bir çok

eleştirilere maruz kalmıştır. Bu süreç ve yapılan eleştiriler, Dünya

Bankasının hem örgütsel yapısında hem de uygulamakta olduğu kredi

politikalarında bazı önemli değişikliklere sebep olmuştur.

Dünya Bankasının kredi açarken muhatabı hükümetler, o ülkenin resmi

kuruluşları ya da özel girişimcileridir. Fakat özel kesime kredi verilirken,

o ülke hükümetinin Merkez Bankası ya da diğer yetkili bir resmi organının

garantisi koşulu aranır.

Dünya Bankası 1956 yılında azgelişmiş ülkelerdeki özel kesime kredi

vermek amacı ile Uluslararası Finans Kurumunu (Internatioanl Finance

Corporation : IFC) kurmuştur.

Dünya Bankasının özel kesime doğrudan açacağı kredilerde ilgili ülke

hükümetinin güvencesini istemes ine rağmen, Uluslararası Finans

Kurumunun verdiği kredilerde böyle bir garantiye gerek yoktur. IFC, özel

kesime doğrudan kredi vererek ya da bu kuruluşun hisse senetlerini satın

alarak finansman sağlama görevini yerine getirmiş olur. Bu tür doğrudan

finansman fonksiyonunun yanı sıra, azgelişmiş ülkelerdeki kalkınma
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bankalarının sermayesine katkıda bulunarak dolaylı yollardan da kredi

sağlayabilir.

Dünya Bankası, azgelişmiş ülkelere daha uygun koşullarda kredi

sağlamak amacı ile, 1960 yılında Uluslararası Ka lkınma Birliğini

(International Development Association : IDA) kurdu. IDA' nın faaliyetleri

azgelişmiş ülkeler içinde en yoksul olanlarına yöneliktir ve bu ülkelere

finansman sağlamak amacı ile oluşturulmuştur.

Bu birliğin oluşumundan evvel söz konusu azge lişmiş ülkeler, Dünya

Bankasının verdiği kredilerden yeterince yararlanamıyorlardı. Böyle bir

kuruluşun oluşturulması gerekliliği bu sebepten ortaya çıkmıştır. IDA' nın

sağladığı krediler çok uzun vadelere sahiptir. Örneğin bu krediler, on yılı

ödemesiz dönem olmak üzere, 50 yıl vadeli olabilir. Aynı zamanda bu

kredilerin faiz oranları da çok düşük tutulmuştur (%0.75 gibi). Azgelişmiş

ülkelerin en yoksullarına, özellikle altyapı yatırımlarını gerçekleştirmek

için, yüksek ödünlerle sağlanan IDA kredileri kay nağını, sanayileşmiş

ülkelerin bu kuruluşa yaptığı katkılar oluşturur.

Dünya Bankası, 1985 yılında, Çok Taraflı Yatırım ve Garanti Kuruluşunu

(MIGA) oluşturmak sureti ile faaliyet gösterdiği alanları daha da

genişletmiştir. Bu kuruluşun amacı, yabancı yatı rımcıların ev sahibi

ülkelerdeki yatırımlarına ticaret dışı risklere karşı garanti vermektir.

Türkiye Dünya Bankasına, onun diğer kuruluşlarına ve dolayısı ile MIGA'

ya da üyedir. Türkiye 1956 yılında Dünya Bankasına, 1960 yılında da

IDA' ya üye oldu. MIGA' ya ise, 1988 yılında üye olmuştur. Sözü edilen

bu dört kuruluş "Dünya Bankası Grubu" diye adlandırılırlar. Dünya

Bankası Grubu içinde, f inanse edilecek olan projenin niteliği ve krediyi

talep eden ülkenin geri ödeme gücüne göre faiz oranı ve ödeme süresi

açısından farklı niteliklerde krediler sağlama olanakları bulunmaktadır.

Dünya Bankasının nihai yönetimi, bankaya üye ülkelerin Maliye Bakanları

veya Merkez Bankası Başkanlarından oluşan Yönetim Kuruluna (Board of

Governers) aittir. Burada ülke temsilcile rinin kullandıkları oylar, birbirine

eşit değildir. Bu oylar temsilcilerin, temsil ettikleri ülkelerin oy
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ağırlıklarına bağlıdır. Bu ağırlık ise, üye ülkelerin bankaya ödedikleri

aidatlara göre belirlenir.

Yönetim Kurulu, yılda en az bir kere toplanarak ba nka elemanları

tarafından hazırlanan yıllık raporlar üzerinde görüşmeler yapar. Dünya

Bankasına üye olan ülkeler, aynı zamanda IMF' ye de üye olurlar ve bu

iki kuruluşun yıllık toplantıları genellikle aynı zamanda yapılır.

1970' lerden itibaren Dünya Bank asının kredi politikasında önemli

gelişmeler ve değişmeler olmuştur. Bunlardan birisi program kredilerini

verilmeye başlanmasıdır. Bir diğeri ise en yoksul durumda bulunan

azgelişmiş ülkelerde kırsal nüfusa yönelik projelerin ağırlık kazanmasıdır.

Bu ülkelerdeki yoksulluğun önlenmesi, temel ihtiyaçların karşılanabilmesi

gibi amaçlar daha ön plana geçmiştir.

1980 yılında Dünya Bankası, "Yapısal Uyum Kredisi" (SAF) programını

uygulamaya koymuştur. Bu programla, orta ve uzun dönem içerisinde,

ekonomik kalkınma ve dış denge amaçları gerçekleştirilmeye çalışılır. Bu

düşünce çerçevesinde örneğin tarım, sanayii, enerji gibi sektörler ve alt

sektörlerdeki yatırımlara finansman sağlanır.

3) Uluslararası Para Fonu (IMF)

Dünya Bankası gibi, Uluslararası Para Fonu da 19 44 yılındaki, Bretton

Woods Konferanslarında kurulmuştur. 40 Kuruluşundan iki yıl sonra, 1946

yılında da çalışmalarına başlamıştır. Çalışma alanı içinde, uluslararası

para sisteminin sağlıklı işlemesine katkıda bulunmak ve üye ülkelerin,

uluslararası işlemlerinde ihtiyaç duyacağı kaynakları bulmada yardımcı

olmak bulunmaktadır.

Bretton Woods Konferanslarında kurulmuş olan Uluslararası Para Fonu,

öncelikle bu sistemin yürütülmesinden sorumlu idi. Ancak, Bretton Woods

sisteminin çökmesinden sonra da, uluslarara sı para sistemindeki

aksaklıkları gidermek için çalışmaya devam etmiştir. Uluslararası Para

40 Lipsey-Steiner-Peter, a.g.e., sf. 612.
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Fonu' na üye ülkeler, Dünya Bankası' na da üyedirler. Üye ülkelerin

sayısı, son yıllarda yaşanan gelişmelerle 180' e ulaşmıştır.

Dünya Bankası' nın ve Uluslararası Para Fonu' nun merkezi Washington'

dadır. Ve bu kuruluşa üye ülkeler, Dünya ticaretinin yüzde 90' nından

fazlasını karşılarlar 41.

Uluslararası Para Fonu, her yıl en az bir defa toplanır. Üst karar organı

Yönetim Kurulu' dur. Yönetim Kurulu, üye ülkelerin Maliye Bakanları ya

da Merkez Bankası başkanlarından oluşur. Yönetim Kurulu, Fonun günlük

işlerini yürütür.

Yönetim Kurulu' na yardımcı olmak üzere, Ara Karar Komitesi (Interim

Committee) gibi kuruluşlar oluşturulmuştur. Bu komite, yılda iki kere

toplanır. Uluslararası para sisteminin yönetimi ile ilgilenir. Uygulamalarda

çıkabilecek aksaklıkları gidermeye çalışır. Bu konularda raporlar

hazırlayarak, Yönetim Kurulu' na sunar.

Uluslararası Para Fonu' na yardımcı olmak üzere oluşturulan diğer bir

kuruluş da, Kalkınma Komitesi' dir (Development Committee). Bu komite

de, Ara Karar Komitesi ile işbirliği içinde çalışır. Aynı dönemlerde

toplanır. Amacı, bizim konumuz ile daha yakından ilgili olan, azgelişmiş

ülkelere mali kaynak aktarılması ile ilgili çalışmalar yapmaktır.

Fon tarafından kurulan diğer bir komite de, 24' ler Grubu' dur. Grup, 1972

yılında, 77' ler Grubu tarafından oluşturulmuştur. Fon' a resmen bağlı

olmamakla birlikte, Fon'la işbirliği içinde çalışır. Uluslararası para sistemi

ile ilgili düzenlemelerde, azgelişmiş ülkelerin seslerini duyurma, fikirlerini

anlatma görevini yüklenmiştir.

Uluslararası Para Fonunun başlıca görevlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

1. Uluslararası Para Fonu,  kısa süreli krediler sağlar,

2. Uluslararası parasal ilişkilerin sürmesini ve geliştirilmesini

denetler,

41 Halil Seyidoğlu, a.g.e., sf. 508.
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3. Üye ülkelerin banka veya diğer kuruluşlarla, borcunu ödemekte

güçlük çeken ülkeler arasında arabuluculuk yapar. Yeni ödeme

planları ve ödeme kolaylıkları sağlanması konusunda çalışma lar

yapar,

4. Üye ülkelerin makroekonomik ve yapısal uyum politikalarına

finansal destek sağlar,

5. Üyelerine, dış ticaret ve kambiyo rejimlerinin liberalleştirilmesi ve

rasyonalleştirilmesi gibi konularda, teknik yardım ve eğitim

hizmetleri sunar,

6. Üye ülkeler in, dış ticaret politikalarının liberalleştirilmesi

konusunda çalışmalarda bulunur.

IMF' nin en önemli faaliyeti, üyelerinin dış ödeme açığı içine düşmeleri

durumunda, kredi sağlamaktır. Bu krediler genelde kısa sürelidirler.

Ancak, son zamanlarda, üye ülk elerin makro ekonomik politikalar

uygulayarak büyüme hedeflerine ulaşmalarında, onlara destek sağlamak

amacı ile orta vadeli krediler de sağlamaya başlamıştır.

Uluslararası Para Fonu ile Dünya Bankası, aynı zamanda kurulmuştur.

Çalışma alanları birbirinden farklıdır. Birine üye olan ülke, diğerine de

üye olur.

Uluslararası Para Fonu, daha çok dış işlem açıklarının finansmanı ve

uluslararası mali konularla ilgilenir. Ancak bunların yanında, en yoksul

olan azgelişmiş ülkeler için de bazı kaynaklar oluşturmuşt ur. Yapısal

Uyum Kolaylığı, orta vadeli makro ekonomik polit ikaları ve yapısal

reformları destekler. Kredilerinin yıllık faizi 0.5 ve geri ödeme süreleri 5.5

ile 10 yıl arasındadır. Artırılmış Yapısal Uyum Kolaylığı da, Yapısal Uyum

Kolaylığı ile aynı para leldedir. Yalnız, çalışma sistemi biraz daha

farklıdır.42

Dünya Bankası ise, azgelişmiş ülkelerin kalkınma sorunları ile daha

yakından ilgilenir ve bu ülkelerin kalkınma sorunları konusunda çok daha

42 Halil Seyidoğlu, a.g.e., sf. 515.
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fazla uzmanlaşmıştır. Kalkınma sorunu yaşayan ülkelerin ay nı zamanda

dış ödeme açığı problemleri ile de karşı karşıya olacağı tabiidir. Bu

durumda da, her iki kuruluşun işbirliği içinde çalışması gerekmektedir.

Sonuçta, her iki kuruluşun amacı da, üye ülkelerin istikrarlı bir şekilde

gelişme ve kalkınmalarını sağlamaktır;

Sovyetler Birliği, 1980’lerin ikinci yarısından sonra uygulamaya konulan

“Perestroyka” ve “Glasnost” un başarısızlığa uğramasıyla birlikte, hızlı bir

çöküş eğilimine girdi ve bir süre sonra da tasfiye olmak zorunda kaldı.

Birliğin çözülmesi, aynı sistemi benimsemiş Orta ve Doğu Avrupa ile Orta

Asya ülkelerini, sosyalist idari ve ekonomik sistemden serbest piyasaya

dayalı ekonomik sisteme geçiş sürecine yöneltmiştir.

Geçiş ekonomileri olarak adlandırılan bu süreç, merkezi planlamadan,

piyasa ekonomisine geçmeye çalışan ülkeleri ifade etmekte ve son 10

yılda idari, ekonomik, mali ve siyası alanda literatüre yerleşmiş ve halen

tartışılmaya devam etmektedir. Bu süreçte eski Sovyetler Birliği içinde

yer alan Orta Asya Türk Cumhuriyetleri (Azerbaycan, Kazakistan,

Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan) de kaçınılmaz olarak yer

almakta ve son 10 yıl geçiş sürecini tamamlamak için çalışmaktadır.

Orta Avrupa, Baltık ve eski sovyet devletleri dahil 25 ülke serbest piyasa

ekonomisine geçiş sürecine başladı klarında, IMF de dahil çok çeşitli

kaynaklardan dış yardım görmüşlerdi. 1990’ ların başına kadar bu 25

ülkenin tamamı resmen IMF üyesi olmuşlardır. Çok kısa bir süre sonra,

genel olarak bu ülkelerin tamamı IMF’ den finansal yardım talebinde

bulunmuşlardır.

IMF başlattığı “Sistemli Dönüşüm Kolaylığı” (STF) olarak adlandırılan

yeni bir IMF kredi imkanını geçici bir süre için (1993 -1995) uygulamaya

koyarak bu ülkelerin dönüşüm süreçlerinde yer almıştır. Bu program daha

kolay ödeme şartlarını içeriyordu  ve IMF ’ in geleneksel kredi

imkanlarından daha kolay elde edilebiliyordu.

IMF ve Dünya Bankası da dahil uluslararası iktisadi ve mali kuruluşlar,

iyi çalışan bir piyasa ekonomisi için gerekli ekonomik kurumların yeniden
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yapılandırılmasında bu ülkelerin ulusal o toritelerini desteklemek için

önemli ölçüde mali ve teknik yardımlarda bulunmuşlardır.

Bugün gelinen noktada bu uluslararası kuruluşların sağladıkları yardım

ve krediler ile ülkelerin geçiş sürecini büyük ölçüde gerçekleştirdikleri

görülmekle beraber  özel likle alınan kredilerin istenilen amaçlar dışında

kullanılması nedeniyle başlangıçta belirtilen hedefler yakalanamamıştır.

Serbest piyasaya geçiş amacıyla aldıkları borçların dışında,  mevcut

borçları ödemek için de borç almaya başlayan bu ülkeler ne zayı k ki borç

tuzağının içine düşmüştür.

Geçiş sürecinde IMF ve Dünya Bankası da dahil uluslararası mali

kuruluşlar, piyasa ekonomisinin bu ülkelerde yerleşmesini sağlamak

amacıyla, gerekli ekonomik ve mali kurumların yeniden yapılandırılması

gerektiğini belirtmişler ve bu amaçla bu ülkelere önemli ölçüde mali ve

teknik yardım sağlama yoluna gitmişlerdir.

IMF bu ülkelere özellikle üç alanda mali ve teknik yardım sağlamıştır

(IMF, 2000; 92-93). Mali sektör ile ilgili öncelikle bankacılık sistemine

yardımda bulunulmuştur. Tek bankacılık sistemini, merkez bankası ve

ticari bankacılık sistemine dönüştürmeye çalışmıştır. Ayrıca yeni bir

ödeme sisteminin uygulamaya konulmasına ve bankacılık denetimi ve

döviz yönetimi gibi piyasa odaklı para politikası araçlarını kul lanma

konusunda gerekli teknik yardımları sağlama yoluna gitmiştir.

Mali alanda  yeni bir hazine ve vergi sistemi oluşturulmasına çalışılmış

ayrıca, vergi idaresi iyileştirilmesi ve kamu harcamaları yönetimi

konusunda danışmanlık hizmetleri sunulmuştur.

Bir diğer yardım ise istatistiki alanda görülmektedir. Milli gelir

hesaplamaları, f iyatlar, ödemeler bilançosu, para ve bankacılık ve kamu

maliyesi ile ilgili olarak yeni bir istatistiki sistemin oluşturulmasına

yardımcı olunmuştur. İstatistiki alanda özel likle yukarıda sayılan konular

ile ilgili göstergelerin kalitesi ve güvenirlil iğini artırmaya ve zamanında

yayınlanmasına özel bir önem verilmiştir. Fakat henüz daha tam olarak

istatistiki alanda istenilen hedeflere ulaşılamamıştır.
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Bağımsız Türk Cumhuriyetleri uluslararası entegrasyona katılabilmek

amacıyla hemen hemen küresel veya bölgesel her türlü işbirliğine

girmişlerdir.

Genel olarak bakarsak IMF,  bu ülkelere yönelik olarak uygulanmasını

istediği makro ekonomik istikrarın ve mali disiplinin sağlanma sı için

uygulanan reform paketlerinde aşağıdaki unsurlara yer vermektedir

1. Fiyat serbestisi

2. Bütçe dengesi

3. Sıkı para politikası

4. Gelirler politikası

5. Sermayenin serbestleştirilmesi

6. Özelleştirme

7. Bankacılık ve finans sektörünün düzenlenmesi

8. Sosyal güvenlik düzenlemeleri

9. İşçi ve işveren ilişkileri

10. Vergi düzenlemeleri

IMF’ in bu ülkelere sunduğu ortak faktörlerin; sıkı para politikası ile birlikte, fiyatların

ve döviz kuru rejimlerinin geniş ölçüde serbestleştirilmesini, iç ve dış ticaretin

liberalleştirilmesini, küçük işletmelerin teşvik edilmesini, vergi sisteminin ve

bütçedeki sosyal güvenlik harcamalarının reforma tabi tutulmasını içerdiği

görülmektedir.

4) Bölgesel Kalkınma Bankaları

Sanayileşmiş ülkeler, Dünyadaki azgelişmiş ülkelerin iktisadi

kalkınmalarına katkıda bulunmak amacı ile kalkınma bankalarını

kurmuşlardır. Bu bankaların kaynakları, üye ülkelerin katkılarından ve

azgelişmiş ülkelere açılan krediler sonucunda elde edilen faiz

gelirlerinden oluşur.

Kalkınma bankaları, normal ticari bankaların yaptıkları işlerle

uğraşmazlar ve bu tür ticari bankacılık faaliyetlerinde bulunmazlar. Asıl

görevleri, üye olan ülkelerin kalkınmasına yönelik olarak projeye bağlı,

uzun süreli kalkınma finansmanı sağlamaktır.
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Bu bankalardan belli başlıları şunlardır;

1. Avrupa Yatırım Bankası (European Investment Bank : EIB): Avrupa

Yatırım Bankası, Avrupa Birliğinin temel f inansman kuruluşu olup,

Roma Anlaşması ile kurulmuştur. Bu banka, birlik içindeki

azgelişmiş bölgelerin kalkındırılması amacı ile ve üyelerinin kendi

güçleri ile kendi başlarına finanse etmelerinin mümkün

olamayacağı projelere destek verir.

2. İslam Kalkınma Bankası (Islamic Development Bank : IDB): İslam

Ülkeleri Teşkilatının mali kuruluşu durumunda olan İslam Kalkınma

Bankası, örgütlenme modeli olarak Dünya Bankasının örgütlenme

biçimini kendisine örnek alarak, 1975 yılında kurulmuştur. Merkezi,

Suudi Arabistan' ın Cidde kentinde bulunmaktadır.

Bu banka, faizsiz bankacılık kurallarına göre çalışma prensibini

benimsemiş olup amacı, İslam Konferansı Teşkilatına üye olan ya

da olmayan ülkelerdeki İslam topluluklarının ekonomik ve sosyal

kalkınmalarına yönelik projelere finansman desteği sağlamaktır.

Ayrıca, İslam Kalkınma Bankası İslami ülkelere teknik ve eğitim

yardımları yapar, İslam ülkeleri arasındaki ticaret hacminin

artırılması amaçlarını da güder. Bu amaçlarla, özellikle tarım ve

sanayii projelerine ve altyapı projelerine mali destek sağlar.

3. Asya Kalkınma Bankası (Asian Development Bank : ADB) : Bu

banka, 1966 yılında, özellikle Asya kıtasında bulunan azgelişmiş

ülkelerin kalkınmalarına destek olmak ve finansman sağlamak

amaçları ile kurulmuş olup, bir çok üyesi vardır. Merkezi Filipinler'

in başkenti Manila' dadır. Asya Kalkınma Bankası, Birleşmiş

Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCAP)

çerçevesinde faaliyet gösterir.

4. Afrika Kalkınma Bankası (African Development Bank Af DB) 1964

Yılında, Birleşmiş Milletle Afrika Komisy onunun çabaları ile

kurulmuştur. Merkezi, Fildişi' nin başkenti Abidjan' dadır. Afrika

Kalkınma Bankasının amacı, üye ülkelerin ekonomik ve sosyal
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kalkınmaları doğrultusunda proje finansmanı sağlamaktır. Afrika

kıtasında bulunan bağımsız tüm ülkeler, banka ya üye olabilir ler,

aynı zamanda bu kapsam dışında bulunan diğer ülkeler de

isterlerse üye olabilirler.

5. Amerikalılararası Kalkınma Bankası (Inter -American Development

Bank): Amerika kıtasında, Latin Amerika ülkelerinin kalkındırılması

amacı ile 1960 yılında kurulmuştur. Merkezi Washington' dadır.

İkinci Dünya Savaşından sonra bölgede bulunan ülkeler, böyle bir

kalkınma bankasının kurulması için yoğun talepte bulunmuşlar,

fakat ABD başlangıçta bu istekleri Dünya Bankasının varlığını öne

sürerek gereksiz bulmuş ve geri çevirmiş, daha sonra ise bu

düşüncesinden vazgeçerek bankayı kurmuştur.

6. Karayibler Kalkınma Bankası (Caribean Development Bank CDB):

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının katkıları ile 1970 yılında

kurulmuştur. Merkezi, Barbados' ta Bridge T own' dadır. Karayibler

bölgesinde, kalkınma amacına yönelik f inansman sağlama amacı

ile kurulmuştur.

7. Doğu Afrika Kalkınma Bankası (East African Development Bank :

EADB): 1967 Yılında kurulmuş ve Doğu Afrika Topluluğunun mali

organı olarak faaliyet göstermeye başlamıştır. Merkezi, Kampala'

dadır (Uganda). Doğu Afrika Topluluğunun dağılmasından sonra,

üç eski üye olan Kenya,Tanzanya ve Uganda' nın aralarında

yaptıkları bir anlaşma ile faaliyetlerini sürdürmeye devam

etmektedir.

8. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (European Bank for

Reconstruction and Development: EBRD) : 1989 yılında, OECD

ülkeleri tarafından, Dünya Bankası modeline göre kurulan bir

bankadır. Türkiye de bu bankanın üyeleri arasında yeralır. Serbest

piyasa mekanizmasına geçişi kolaylaştırmak üzere, Doğu ve Orta

Avrupa ülkelerine kredi sağlamak amacı ile kurulmuştur.
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Tüm bu sıralananların dışında, azgelişmiş ülkelere kalkınma kredisi

sağlamak amacı ile kurulmuş diğer bir çok fonlar da bulunmaktadır. Suudi

Kalkınma Fonu, Kuveyt Fonu ve Uluslararası ta rımsal Kalkınma Fonu

(IFAD) bu fonlara örnek olarak gösterilebilir.

C – ULUSLARARASI ÖZEL KREDİ KAYNAKLARI

1) Uluslararası Sermaye Hareketlerinden Çok Uluslu

Şirketlere

Doğrudan Dış Yatırımlar ile Çok Uluslu Şirketler arasında çok yakın bir ilişki vardır.

Çünkü doğrudan yatırımları yapanlar genellikle çok uluslu şirketlerdir. Çok uluslu

şirketlerin amaçları  dünya çapında faaliyette bulunarak karlarını maksimuma

ulaştırmaktır.

Bir ana merkezin denetimi altında farklı ülkelerde faaliyet gösteren, ortak pol itikalara

izin veren, kaynakları paylaşarak mülkiyet ya da diğer kontrol şekilleri ile birbirine

bağlı olan çok uluslu şirketler ileri üretim teknolojileri ve yönetim bilgileri kullanarak

yabancı ülkelerde doğrudan dış yatırım yaparlar. Çok uluslu şirketler, doğrudan dış

yatırım yapacakları ülkelerde yeterli bir alt yapının oluşmasına , ekonomik ve siyasal

iktidarın sağlanmasına ve hukuki  düzenlemelere büyük önem verirler. Bu nedenle

gelişmekte olan ülkeler yerine gelişmiş ülkeleri tercih ederler.

Doğrudan dış yatırımların %80’e yakın kısmının gelişmiş ülkeler arasında

gerçekleşmesi ve gelişmiş ülkeler arasındaki doğrudan dış yatırımlara çok büyük

kısmının çok uluslu şirketlerin sınır ötesi satınalma ve birleşme faaliyetleri sonucu

gerçekleşmesi (2000 yılında %79’nun) bu şirketlerin önemini attırmaktadır.

Bir büyük şirketin üretimini, kurulu bulunduğu ülkenin sınırlarının ötesinde yapmak

üzere ana merkezinin dışındaki ülkelerde üretim tesisi kurması veya mevcut üretim

tesislerini satın alması veya sermayesini arttırarak kendine bağlı bir şirket durumuna

getirmesi bir doğrudan dış yatırımdır. “Yatırılabilir kaynakların kişi ve kuruluşlar

tarafından  bir başka ülkeye taşınması” şeklinde  de ifade edilen doğrudan dış
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yatırımlar, üretime dönük olan yabancı ülkelerin fiziki üretim araçları üzerinde

gerçekleştirilen yatırımlardır.

Bu yönüyle hisse senedi-tahvil gibi menkul değerlere yani sermaye piyasası

araçlarına veya kısa süreli para piyasası araçlarına yapılan mali nitelikteki dış

yatırımlardan ayrılır. Doğrudan dış yatırımlar yoluyla yerli şirketlerin mülkiyetine

kısmen veya tamamen sahip olması ve bu şirketlerin yönetiminde söz sahibi olması

küreselleşen dünyada bir anlamda ülke ekonomisinin dünya ekonomisiyle rekabet

halinde olmasını sağlamaktadır.

Doğrudan dış yatırımlar , bir ülkeye ya döviz transferi yolu ile ya üretimde

kullanılarak makine, teçhizat ve diğer üretim araçları şeklinde ya da lisans, teknik

bilgi, know-how gibi gayri maddi haklar olarak girmektedir. İşte bu yöntemle bir firma

ya merkezi dışındaki bir ülkede yeni bir şirket kurar ya da yurtdışındaki mevcut bir

firmayı tamamen veya kısmen satın alır.

Doğrudan dış yatırımların gelişmekte olan ülkelerin kalkınmasındaki rolü, bütçe

açıklarının finansmanındaki payı ve endüstriyel yapılanmasının ilerlemesindeki

etkisi, bu yatırımların II. Dünya Savaşı sonrasında hızla artmasına sebep olmuştur.

Özellikle 1980 sonrası Dünya ekonomisindeki küreselleşme ile birlikte birçok

nedenden dolayı doğrudan dış yatırımlar tercih edilmiştir.

Doğrudan dış yatırımların nedenleri arasında hammadde kaynakları sağlama,

üretimdeki farklı faaliyetleri tek yönetim altında birleştirme, üretimle ilgili

aktarılamayacak bilgiler, işletmecilik sırlarının ve ünvanının  korunması, ithalatçı

ülkenin koyduğu gümrük vergileri ve kotalar ile taşıma giderlerinden kaçınma, yurtiçi

kısıtlamalardan (çevre koruma standardı gibi) kurtulma, üretim esnekliği sağlaması,

ulaştırma ve bilişim teknolojileri ve ucuz yabancı üretim faktörü (emek, doğal kaynak

gibi) kullanımı gibi etkenler vardır.

Ülkeler doğrudan dış yatırım yolunu tercih ederlerken tabii ki bu tür yatırımlardan

bazı faydalar elde etmeyi beklerler. Ancak her ilacın yan etkisi olduğu gibi doğrudan

dış yatırımların da hem olumlu (avantajları) hem de olumsuz yönleri (dezavantajları)

bulunmaktadır.
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Doğrudan Dış Yatırımlar ev sahibi ülkenin üretim kapasitesine katkıda bulunması ,

yeni teknoloji ve işletmecilik bilgisi getirmesi, döviz girişi sağlaması, rekabet

nedeniyle ekonomiye hareketlilik kazandırması, işsizliği azaltması ve de hazine için

vergi geliri sağlaması gibi olumlu sebeplerden dolayı tercih edilmektedir.

Doğrudan dış yatırımların ev sahibi ülke ekonomisinin kilit sektörlerinin yabancı

ülkelerin denetimi altına sokması ve ekonomik bütünlüğünü bozması, gümrük

vergileri ve ithalat yasakları gibi koruyucu dış ticaret kısıtlamalarının aşılması, yerli

şirketler karşısında yabancı şirketlerin yüksek sermayeleri, teknoloji, yöneticilik bilgisi

gibi artılarından dolayı  haksız rekabet üstünlüğü yaratması, aşırı kar transferleriyle o

ülkenin ödemeler dengesinin sarsılması ve yeni teknolojiyi kendi ülkelerinde üreterek

ev sahibi ülkeleri bu teknolojileri ithal etmek yoluyla teknolojik bağımlılık yaratmaları

gibi olumsuz etkileri bulunmaktadır.

Doğrudan yabancı sermaye yatırımla rı konusunda pek çok tanımlama

bulunmaktadır. Yabancı yatırım, yatırılabilir kaynakların kişi ve kuruluşlar

tarafından bir başka ülkeye taşınmasıdır. Tahvil ve hisse senetlerinin bir

diğer ülke veya ülkelerin kuruluşları tarafından satın alınmasını ifade

eden portföy yatırımları dışında kalan ve bir veya birden fazla

uluslararası yatırımcının tamamına sahip olarak veya yerli bir veya birkaç

firma ile ortaklık halinde gerçekleştirdiği yatırımlar doğrudan yabancı

sermaye yatırımları olarak tanımlanmaktadır (D PT, 2000: 1).

Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını özel bir sermaye transferi olarak

da değerlendirmek mümkündür. Ancak bazı özellikleri dolayısıyla portföy

yatırımlarından ayrılmaktadır. Yabancı ülkelerde yapılan yatırımlar f iziki

ya da mali nitelikte o labilmektedir.

Tahvil ve hisse senedi şeklindeki portföy yatırımları, mali nitelikli

yatırımlar iken, bina, fabrika, arazi, tesis gibi f iziki değerlere karşılık

gelen yatırımlar doğrudan yabancı sermaye yatırımlarıdır..

Küresel rekabet çok uluslu şirketleri tek bir merkezden üretim yapıp

uluslararası pazarlara ulaşmak yerine, bizzat pazarın olduğu ülkelerde

yatırım yapmaya sevk etmektedir. Çok uluslu şirket belirli bir merkezden
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yönetilen ve aynı anda çeşitli dünya ülkele rinde üretimde bulunan

firmalardır.

Bu firmaların diğer ülkelerde yatırım yapmasının sebebi yatırımın kendi

ülkelerine göre daha karlı olmasıdır. Ancak bu yatırım kararında sadece

karlılık değil yatırımın riski de dikkate alınmaktadır. Bu riskler yatırımı n

yapılacağı ülkeye ve zamana bağlı olarak değişmekle beraber, ekonomik

ve siyasi nitelikte olabilmektedir. Çok uluslu şirketlerle ilgili yapılan çeşitli

risk analizleri, yatırımın getiri oranı yeterli düzeyde olduğunda bu

şirketlerin riskten kaçmadığına i şaret etmektedir .

Günümüzde doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının çok önemli bir

bölümünün çokuluslu şirketler (ÇUŞ) tarafından yapıldığı bilinen bir

gerçektir. En basit tanımıyla “ÇUŞ’ler”, belirli bir merkezden yönetilen ve

aynı anda dünyanın çeşitli ü lkelerinde mal ve hizmet üreten devasa

organizasyonlardır. “Doğrudan yabancı sermaye yatırımları” ise ÇUŞ’

lerin ana merkezinin bulunduğu ülkenin dışındaki bir ülkede, yeni bir

şirket kurması ya da mevcut bir yerli şirketi satın alarak veya sermayesini

yükselterek kendisine bağlı bir duruma getirmesi olarak tanımlanır.

ÇUŞ’lerin yaptığı yabancı yatırımların yararlarını savunan iktisatçılar

argümanlarını büyük ölçüde Neoklasik İktisat Kuramı üzerinde

geliştirmişlerdir. Bu görüşün taraftarları açısından ÇUŞ ’ ler, kaynakların

optimum dağılımını sağlayan ve dünya refahını maksimize eden

ajanlardır. ÇUŞ’lerin faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan iktisadi

faydaların dağılımı hem ev sahibi ülkede hem de orijin ülkede olumlu

etkiler ortaya çıkarır.

Bu yaklaşım iç inde öne çıkan ve 1960’ lı yıllarda çok rağbet gören

“Sermaye Akımı Modellerine” göre, doğrudan yabancı yatırımlar ev sahibi

ülkenin sermaye stokunu artıran basit bir sermaye akımı olarak

görülmekteydi. Böylece yabancı sermaye girişi sonucunda ülkenin topl am

üretiminin artacağı, tam rekabet ve yerel sermaye stokuna olumsuz

etkide bulunmayacağı varsayımları altında, yabancı sermayeye ayrılan

kârlar çıkarıldıktan sonra ev sahibi ülkelerin gelirlerinin artacağı

öngörülmekteydi.



124

Bu yaklaşıma göre üçüncü dünyadaki sermaye kıtlığının neden olduğu

“fakirlik kısır döngüsünü” kırmak için de doğrudan yabancı yatırımlar öne

çıkarılmakta ve hatta bazı kalkınma iktisatçıları, iktisadi büyüme için

gerekli olan ilave dövizin sağlanması ve yurtiçi tasarruflara katkı

anlamında doğrudan yabancı yatırımların lehinde tavır takınmaktaydı.

Neo-klasik kuramda, doğrudan yabancı yatırımlar ve ÇUŞ’ ler üzerine

olumlu görüşler aşağıdaki varsayımlara dayanmaktaydı;

1. Tamamlayıcılık Varsayımı: Yokluğunda yerel üretimin olamayacağı

alanlarda yabancı kaynaklar yerli kaynakları tamamlar.

2. Piyasaların tam rekabete yakın bir model içinde işleyeceği

varsayımı: Bunun sonucu aşırı kârların ortadan kalkacağı ve

piyasa başarısızlıklarının da büyük ölçüde yanlış devlet

politikalarından kaynaklanacağı öngörülür.

3. Kaynak yaratma varsayımı: ÇUŞ’ler yalnızca mevcut yerel

kaynakları tamamlamaya katkıda bulunmazlar, aynı zamanda ilave

yerel kaynakların yaratılması ya da önceden kullanılmayan

kaynakların kullanılmasını da sağlarlar.

1960’ların son dönemlerinde doğrudan yabancı yatırımlar ile ilişkili olarak

neo-klasik kuramın vurgusunda bir kayma yaşanmıştır. Bu yıllarda vurgu,

doğrudan yabancı yatırımların sermaye katkısı sağlamasından ziyade

teknoloji transferi boyutuna kaydı.

Doğrudan yabancı yatırımların sermaye akımı kadar “yönetim teknikleri”

ve “teknoloji” gibi diğer faktörleri de içeren bütüncül bir doğasının olduğu;

yoğunlaştırılmış piyasa yapıları ile doğrudan yabancı yatırımlar

arasındaki güçlü bir il işkinin varlığı ve yabancı yatırım k uramı ile dış

ticaret kuramlarının birleştirilmesi gereksinimi, bu sürecin gelişiminde

etkili olmuştur.

Bu yıllarda Harvard Bussines School’da geliştirilen “Ürün Devresi

Kuramı” üzerine çalışan bir grup yazar, yeni bir ürünün bulunuşu ile onun
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olgunlaşmasına kadar geçen safhaların özelliklerinden hareket etmiştir.

Kuram, yatırım ve ticaret kalıplarındaki değişiklikleri açıklamaya yönelik

olmasına rağmen gelişmekte olan ülkelerdeki doğrudan yabancı

yatırımların etkilerini de çözümlemek için bazı saptamala r yapmıştır.

Kurama göre gelişmekte olan ülkeler ürünün olgunlaşma aşamasında

karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olacak ve standartlaşmış ürünleri

üretebilecektir.

Ürünler; olgunlaştığında ve teknolojisi standart hale geldiğinde rekabete

konu olmaktadır. Böylelikle ev sahibi ülkenin uygun dönemde teknolojiyi

elde edebilmesi söz konusudur. Standartlaşma döneminde, ihracat

pazarlarının sonradan piyasaya giren firmalar ve yerli üreticiler

tarafından paylaşılıyor olması, öncü firmayı iç pazar payı ve kârların

azalmasından doğan kayıpları giderme ve önleme davranışına iter.

İşte bu dönemde ÇUŞ’ler ihracat pazarındaki ülkede üretime başlar.

Teknolojik üstünlüğün tamamen ev sahibi ülke eline geçtiği bu dönemde,

rekabeti maliyetlere göre yönlendirmek ön plana çıkar . Sonuçta malın

fiyatını düşürmenin tek yolu, üretim süreçlerinin emek -yoğun bölümlerini

gelişmekte olan ülkelerdeki ucuz işgücü kaynaklarına yöneltmekten

geçer.

Birçok alandaki aksak piyasa yapıları ÇUŞ’ lerin oluşumunu açıklamada

önemli bir etken olarak kabul edilmektedir. Bu kurama gore teknoloji ya

da pazarlama becerisi gibi “soyut varlıkları” içeren piyasalar; kamusal

mal niteliği, tam olmayan bilgi ve belirsizlik gibi sebeplerle “aksak

piyasalardır”. Benzer şekilde dikey olarak bütünleşmiş sanayiler de az

sayıda oligopolcü firmanın varlığı ve bunların yatırımlarının uzun sürede

olgunlaşması, içselleştirmeden kazançlar elde etmelerine neden

olmaktadır.

Kuramda uluslararası alanda piyasa başarısızlıklarının en önemli kaynağı

olarak “devlet müdahalesi” görülmektedir. Ticaret engellerinin varlığı,

sermaye hareketlerine konan sınırlamalar ya da ülkeler arasındaki vergi
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oranı farklılıkları, bu gibi kontroller in etkilerini en aza indirecek firma içi

f iyatların oluşturulması yoluyla içselleştirmeyi teşvik edici bir işlev görür.

Sonuçta kuramın ÇUŞ’ lerin faaliyetlerine yönelik temel varsayımı “doğal”

ya da “devletin uyardığı” biçimiyle olsun “piyasa başarısızl ıklarının”

“dışsal” bir unsur olduğudur. Dolayısıyla ÇUŞ’ ler kendi başına bu gibi

piyasa başarısızlıklarını yaratmazlar.

Yukarıdaki tespitin tam aksi bir yaklaşıma gore, yabancı yatırımlar

temelde ÇUŞ’ lerin stratejisinin bir parçasıdır ve basit bir kay nak

akımından farklıdır. Steve Hymer’ın 1960’ların başlarında ABD

ekonomisine yönelik çalışmaları bu yaklaşımın temellerini oluşturur. Bu

yaklaşıma gore yabancı ülkede öncü firmaların yavru firmaları kontrol

etmesinin iki nedeni vardır:

1. Yabancı f irmalar için konulan sınırlamaları aşıp özel bir

üstünlük sağlamak,

2. Birbiriyle ilişkili f irmalar arasındaki rekabeti kaldırmak ve

çatışmayı engellemek.

Kuramın odak noktası ÇUŞ’ lerin “pazar gücüne” dayanır. ÇUŞ’ lerin bu

gücünün kaynağı; sermayesi, teknolojiy i kontrol etmesi, ürünü

farklılaştırması, reklâm güdümlü pazarlama yapması ve hammaddelere

ulaşmadaki ayrıcalıklar gibi bir dizi üstünlüğün bileşenidir.

İçselleştirme Kuramcıları piyasa başarısızlıklarını teknoloji, ürünlerin

doğası ya da devlet müdahalesi gibi unsurlardan kaynaklanan dışsal bir

olgu olarak kabul ederken, Global Uzanım Yaklaşımı kuramcıları bu

görüşün aksine ÇUŞ’ lerin varlığını aksak piyasaların ortaya çıkmasının

temel faktörü olarak görmektedir. Jenkins’e göre bu yaklaşım, ÇUŞ’ lerin

faaliyette bulunduğu gelişmekte olan ülkelerdeki “pazar gücü” ile ilgili bir

grup sonuca da ışık tutmaktadır.
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1. Piyasa Yapısı: ÇUŞ’ ler üçüncü dünya ülkelerinin oligopolcü

piyasalarında yatırım yapma eğilimindedirler ve bu durumun artan

yoğunlaşmaya katkıda bulunduğu iddia edilmektedir.

2. Tekelci Kârlar: ÇUŞ’ lerin pazar gücü ev sahibi ülkede tekelci

kârları elde etmelerini destekler. Ancak ÇUŞ’ ler tarafından

kullanılan transfer fiyatlaması gibi çeşitli muhasebe süreçleri

nedeniyle bu kârlar yabancı yavru şi rketlerin vergi gelirlerinde

gözükmez.

3. Pazar gücünün kötüye kullanılması ve kısıtlayıcı iş uygulamaları:

ÇUŞ’ lerin faaliyetleri çeşitli yollarla rekabeti sınırlar. ÇUŞ’ ler

tarafından teknoloji sözleşmeleri yoluyla lisans verilen firmalar ve

yavru şirketler üzerine sınırlayıcı maddeler dayatıl ır. Dünya

piyasalarına yapılacak ihracatın kısıtlanması bu sınırlamalardan

yalnızca biridir.

4. Talep Yaratma: ÇUŞ’ ler, piyasaların belirlediği tüketici

tercihlerinden çok kendi ürünleri için talep yaratmaya yönelik

olarak pazar güçlerini kullanırlar. Bu d urum yerel koşullar için

uygun olmayan ürünlerin pazarının genişlemesine ve zevk

transferine yol açar.

5. Faktör yer değiştirmeleri: Doğrudan yabancı yatırımların bütüncül

doğası ve ÇUŞ’ lerin tekelci gücü, bazı faktörlerin yerel girdilerle

değiştirilmesine neden olur. Yerel olarak elde edilemeyen ithal

teknoloji ve bunun tamamlayıcısı yerel kaynaklar, yerel sermaye ve

girişimcilik yerine sermaye ve yönetim ithalatıyla getirilir. Bu durum

yerel sanayiin yabancılaşmasına yol açar.

Jenkins’ e göre bu görüşün en temel polit ika çıkarsaması ÇUŞ’ ler için bir

“devlet kontrolüne” gereksinim olduğudur. Bu kontroller, hem ulusal hem

de uluslararası bazda yapılabilir. Kontrol yapılacak alanlar olarak ise

özellikle “transfer f iyatlaması” ve “kısıtlayıcı iş uygulamalar ı” öne

çıkmaktadır.
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Nürkse' ün 1950 'lerde geliştirdiği fasit daire modeli vardır: "azgelişmiş

ülkeler fakir oldukları için yatırımı artıramıyorlar, yatırımlar artmadığı için

de fakir kalıyorlar". Bu modelden hareketle, kalkınma ekonomisi içinde

tartışılan "açık kuramı" geliştirilmiştir. 43

Açık kuramı, arzu edilen büyüme hızına ulaşmak için gerekli yatırımları

karşılayacak iç tasarrufların bulunmayışını "tasarruf açığı", yatırım için

gerekli malların ithal edilmesini sağlayacak dövizlerin bulunmayışını "dış

ticaret açığı", bunların yanında, mevcut iç tasarrufu yatırıma

dönüştüracak özel girişimcilerin bulunmayışını ve üretim için gerekli

teknolojinin eksikliğini de "teknoloji açığı" olarak tanımlar.

Bunlar, azgelişmiş ülkelerin kalkınmalarını gerçekleştirme sine engel olan

temel açıklar olarak sıralanır. İşte, iç kaynakların bu sebeplerle yetersiz

kaldığı ya da kullanılamadığı durumlarda yabancı sermaye bu açıklardan

mümkün olanları kapatarak, atıl kaynakları ve üretim kapasitesini

harekete geçirebilir.

Bu nedenlerle dış yardım, dolaylı ve dolaysız yatırımlar yoluyla kaynak

transferi, azgelişmiş ülkelerin kalkınmalarını gerçekleştirebilmeleri için

zorunlu bir yol olarak ortaya çıkmıştır. Bunu da günümüzde büyük ölçüde

özel sermayedarlar ve büyük çok uluslu şi rketler

gerçekleştirmektedirler. 44 Tablo 8' de en büyük otuz çok uluslu şirketin

bazı verileri sunulmuştur.

Uluslararası resmi sermaye akımlarının yanında, özel sermaye

hareketlerini büyük ölçüde gerçekleştiren çok uluslu şirketlerin

sağladıkları kaynaklar, azgelişmiş ülkelerin ödemeler dengesi

problemlerinin çözümüne olumlu katkılar sağlayabilir. Yeter ki, uygun

yatırım alanları seçilsin ve kalkınmayı gerçekleştirmek için gereken

kaynaklar doğru olarak tesbit edilebilsin.

Sonuçta dış yardım, dolaysız yatırımlar gibi yollarla transfer edilen dış

kaynaklar, ödemeler dengesi problemlerinin çözülmesinde olumlu katkılar

43 Cem Alpar, Çokuluslu Şirketler ve Ekonomik Kalkınma, Turhan Kitabevi, 1980, sf. 88.

44 Halil Seyidoğlu, a.g.e., sf. 645.
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sağlarlar. Ancak, dış kaynak ihtiyacının hesaplarının çok iyi yapılması

gerekir. XIX. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren sanayileşmelerini

gerçekleştirmiş ve hızlı sermaye birikimine sahip olmuş ülkelerdeki büyük

şirketler, sahip oldukları sermayeyi en uygun şekilde işleterek karlarını

maksimuma yükseltmenin yollarını aramaya başlamışlardır.

O dönemin sömürge devletleri ile bağımsızlıklarını yeni kazanmış ancak

kalkınmalarını gerçekleştirememiş olan ülkeler, sahip oldukları doğal

kaynaklar ve ucuz işgücü ile, Avrupa' nın gelişmiş büyük şirketlerine en

uygun yatırım alanını oluşturmuşlardır.
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Tablo 8 - En Büyük Otuz Çok Uluslu Sanayii Şirketi ve ÜIkelerln GSMH' Si, 1991,

(milyon $)

Şirket ve Ana Merkezi Satışıar Karlar Aktif/. ôz setm. Istihdam (Kişi)

1. General Motors, ABD 123.780,1 4.452,8 184.325,5 27.327,6 756.3
2. Royal Dutch Shell, Ing. Ho/. 103.834,8 4.249,3 105.307,7 53.890,1 133
3. Exxon, ABD 103.242,0 5.600,0 87.560,0 34.927,0 101
4. Ford Motor, ABD 88.962,8 2.258,0 174.429,4 22.690,3 332.7
5. Toyota Motor, Japonya 78.061,3 3.143,2 65.178,2 33.197,6 102.423
6. IBM, ABD 65.394,0 2.827,0 92.473,0 37.006,0 344.553
7. IRI, ıtalya 64.095,5 254,1 --- -- 407.169
8. General Electrle, ABD 60.236,0 2.636,0 168.259,0 21.683,0 284
9. BP, Ingiltere 58.355,0 802,0 59.323,9 16.648,5 111.9
10. Dimler-Benz, Almanya 57.321,3 1.129;4 49.811,8 11.996,1 379.252
11. Mobil, ABD 56.910,0 1.920,0 42.187,0 17.534,0 67.5
12.Hffaeh~Japonya 56.053,3 1.629,2 60.641,0 19.993,9 309.757
13. MatsusMa Elect., Japonya 48.595,0 1.832,5 62.312,5 24.429,2 210.848
14. PhiHp Morris, ABD 48.109,0 3.006,0 47.383,0 12.512,0 166
15. Fiat, ıtalya 46.812,0 896,7 69.736,4 18.531,2 287.957
16. Va*swagen,Almanya 46.042,2 665,5 46.111,8 9.294,1 265.566
17. Siemens, Almanya 44.859,2 1.135,2 41.785,0 10.408,1 402
18. Samsung, Ganey Kore 43.701,9 347,3 43.290,3 5.835,8 187.377
19. Nissan Motor, Japonya 42.905,7 340,9 45.916,4 12.662,9 138.326
20. Unilever, Ing.Hol. 41.262,3 1.842,6 25.340,3 13.299,0 298
21. Eni, ıtalya 41.047,0 872,0 -- 14.158,5 --
22. Du Pont, ABD 38.031,0 1.403,0 36.117,0 16.739,0 133
23. Texaeo, ABD 37.551,0 1.294,0 26.182,0 9.828,0 40.181
24. Chevron, ABD 36.795,0 1.293,0 34.636,0 14.739,0 55.123
25. Eff Aquffaine, Fransa 36.315,8 1.737,1 46.539,7 16.505,7 86.9
26. Nestle, ısviçre 35.583,7 1.722,3 28.732,3 11.149,5 201.139
27. Toshiba, Japonya 33.232,5 855,4 39.334,1 8.383,7 162
28.Honda motor, Japonya 30.567,3 539,8 21.005,2 7.736,2 85.5
29. Philips Elect, Hollanda 30.217,6 642,8 29.087,4 6.735,4 240
30. Renault, Fransa 29.432,4 545,8 41.375,4 6.432,2 147.195
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ÜIkeler GSMH Olkeler GSMH
Danimarka 113.515 Yeni Zelenda 43.185
Endonezya 101.151 Pakistan 42.649
Norveç 98.079 Nijerya 31.285
Tarkiye 91.749 Macaristan 30.047
Arjantin 76.491 Şili 25.504
PoIonya 64.48 Peru 25.149
Yunanistan 60.245 Fas 23.788
ısrail 50.866 Zaire 8.117
Portekiz 50.692 Ordan 3.924
Venezuela 50.574 Somali 946

Kaynak: Halil Seyidogıu, U İktisat Teori Politika ve Uygulama, Guzem Yaymlan,

1996, sf.662

XX. Yüzyılın başlarına kadar büyük şirketler, azgelişmiş ülkelerde doğal

kaynakların işletilmesi şeklinde faaliyette bulunurken, daha sonraları

bunun yanında çeşitli altyapıların tesisi faaliyetlerine de başlamışlardır.

Gerek siyasal ve gerekse ekonomik yönden azgelişmiş ülkeleri gelişmiş

ülkeye bağlı tutma isteği, büyük şirketlerin ana gayesi olmuştur. 1920

yılındaki verilere göre, toplam uluslararası sermaye hareketlerinin 1/3'ü

yatırımlar şeklinde olmuştur. Yani, portföy tipi yatırımlardan dolaysız

yatırımlara doğru bir kayma olmuştur. Daha sonra, bunun azgelişmiş

veya sömürge ülkelerine giden kısmı yine de portföy yatırımı şeklinde

kalmıştır.

Ancak, azgelişmiş ülkelerden gelen sosyal ve siyasal baskılar sonucu

özel yabancı sermaye, doğal kaynakların işlenmesi yanında endüstri

kesiminde de faaliyet göstermeye başlamıştır.

Yabancı şirketleri azgelişmiş ülkelerin endüstri kesimine yönelt en diğer

faktörler de; azgelişmiş ülkelerin belli kesimlerinde oluşan lüks -

göstermelik tüketim eğilimi, sanayileşmiş ülke pazarlarındaki aşırı

rekabet ve azgelişmiş ülkelerdeki yatırımlardan sağlanacak karların

cazibesi olmuştur. 1950-1960 Yıllarında, ulus lararası sermaye

hareketlerinde gözlenen gelişmeleri şöyle sıralayabiliriz:
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1. Azgelişmiş ülkelere sağlanan resmi sermaye transferleri artmıştır.

2. Dolaysız özel yatırımlar gelişmiş ülkeler arasında uluslararası

nitelik kazanmıştır.

3. Birden fazla ülkede yatırım yapan ve çok uluslu olarak tanımlanan

şirketlerin faaliyetlerinde genişleme görülmüştür.

4. Gerek sermayenin transfer edildiği ve gerekse sermayenin geldiği

ülkelerde sermaye transferlerinin ülkeye olan sosyal maliyeti

önemli bir sorun olarak ele alınıp ince lenmeye başlanmıştır.

1965' lerden sonra ise, azgelişmiş ülkelere sağlanan toplam yabancı

sermaye transferi içinde, resmi kaynaklı sermaye transferlerinde azalma,

özel kaynaklı sermaye transferlerinde artma gözlenmiştir.

Dunning' e göre, özellikle 1960' l ardan sonra azgelişmiş ülkelerde

yapılan dolaysız özel yatırımların artmasında IMF, GATT, Dünya

Bankası, Avrupa Yatırım Bankası gibi uluslararası kuruluşlarla, Ortak

Pazar gibi ekonomik teşekküllerin de teşvik edici rolü olmuştur.

Yabancı yatırımlar, işgücünün ağırlıklı olarak kullanıldığı, hızlı teknolojik

gelişmelerin uygulandığı kimya, lastik, makina, ulaştırma araçları ve

dayanıklı tüketim mallarının üretimi gibi sektörlere kaymıştır. Bu

dönemde gerçekleşen kayma sonucu, bu yatırımlar için gerekli olan

kapital ve ara mallarının ithalatla karşılanması mecburiyeti, azgelişmiş

ülkelerin dış kaynaklara olan bağımlılığının artmasına neden olmuştur.

Yabancı sermaye hareketleri, sermayenin verildiği ülkedeki ve sermayeyi

veren ülkedeki ekonomik, siyasal ve sos yal faktörlerin seyrine göre,

önceden tahmin edilmesi zor olan bir gelişim göstermektedir. Örneğin

petrol zengini ülkeler, geçmişte sanayileşmiş ülkelerden sermaye ithal

ederken, günümüzde çok uluslu şirketlerin hissedarları olup, diğer

azgelişmiş ülkelere sermaye ihraç etmektedirler.

Bu konuya Marksist yaklaşım ise, yabancı sermaye hareketlerinin

amacının Batı kapitalizminin azgelişmiş ülkelerdeki yatırımları vasıtası ile
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ihtiyaç duydukları doğal kaynakların ve diğer hammaddelerin sağlanması

olduğudur.45

Çok uluslu şirketlerin azgelişmiş ülkelerdeki yatırımlarının, bu ülkelerin

sanayileşmelerine gerçekten olumlu katkılar sağlayıp sağlamadığı

konusunda değişik görüşler vardır.

Bunlar iki kısımda toplanabilir: Bazı iktisatçılar, çok uluslu şirketlerin

gerçekleştirdikleri yatırımların teknoloji açısından getirdiği yeniliklerin

azgelişmiş ülkelerdeki sanayileşmeyi hızlandırdığını savunurken, diğer

bir kısım iktisatçılar da sermayeye bağımlı sanayileşmenin ve özellikle

çok uluslu şirket yatırımlarının, azgelişmi ş ülkelerin kalkınmalarını

geciktirdiğini savunurlar. Bu yatırımların, zaten ekonomide mevcut olan

ikili yapıyı artırdığını ileri sürmektedirler.

Çok uluslu şirketlerin azgelişmiş ülke ekonomileri üzerinde yarattığı bazı

olumlu etkiler ise şu şekilde sıralanabilir:

1. Yabancı şirketler yolu ile gelen sermaye, planlanan yatırımlarla, bu

yatırımları karşılayacak içsel tasarruflar arasındaki açığı

kapatabilir.

2. Çok uluslu şirketler, uluslararası pazarlarla bağlantı içinde

olduklarından, ülke içinde üretilen malların ihracını

kolaylaştırabilirler dolayısı ile de ödemeler dengesine olumlu

katkılarda bulunabilirler.

3. Yabancı şirketler yarattıkları katma değer ve ödemiş oldukları

vergilerle, bütçe açıklarının giderilmesine yardımcı yeni iş alanları

yaratarak, istihdam sorununun çözülmesine yardımcı olurlar.

4. Üretim sürecinde işgücünün ve yöneticilerin eğitilerek ekonomiye

vasıflı işgücü ve yönetici olarak kazandırılmasını sağlarlar.

45 Cem Alpar, a.g.e., sf. 9.
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5. Modern teknolojiden yoksun olan az gelişmiş ülkelere modern

teknolojileri transfer ederek, endüstri kesiminde sıçrama

yaratabilir ler.

6. Yarattıkları rekabet nedeni ile çok uluslu şirketler, piyasadaki

tekelci eğilimlerin giderilmesine yardımcı olurlar.

7. Üretim yaparken kullandıkları yerli kaynaklar nedeni ile, kendi

üretim alanları ile ilgili tamamlayıcı endüstrilerin kurulmasına ve

mevcut olanların da üretim kapasitelerini artırmalarını teşvik

ederler.

Çok uluslu şirket yatırımlarının azgelişmiş ülkelerdeki bazı olumsuz

etkileri de şu şekilde sıralanabilir:

1. Yabancı şirketler, yerli fonları da kendi yatırımları için

kullandıklarından, tasarruf açığının kapanmasına katkıları küçük

olacaktır.

2. İhraç mallarından çok, iç pazarın ihtiyacı olan tüketim mallarının

üretimini yaptıklarından, ihraç yolu ile döviz elde edilmesi  mümkün

olmayacaktır.

Ayrıca da, üretimin yüksek maliyeti, lisans anlaşmalarının

bağlayıcılığı da ihracatın sınırlandırılmasının diğer nedenleridir.

Yine de ihracat yolu ile döviz geliri elde etsel er bile, bundan daha

büyük bir miktarı kar transferi, lisans anlaşmaları vasıtası ile yurt

dışına çıkacaktır. Ve bu nedenlerle, ödemeler dengesine etkileri

olumsuz olacaktır.

3. Yabancı şirketler genellikle, vergi oranlarının düşük olduğu yerleri

yatırım için tercih ederler. Bu yüzden, kendilerine teşvik tedbirleri

ve vergi ayrıcalıkları uygulanmak durumunda kalınır. Dolayısı ile

de, azgelişmiş ülkelerin çok uluslu şirket faaliyetlerinden

sağlayacakları vergi gelirleri çok sınırlandırılmış olur.

4. Çok uluslu şirketler, teknolojisi yüksek, kapital yoğun yatırımlar

gerçekleştirdiklerinden, mümkün olduğu kadar düşük sayıda işçi
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istihdam etmeye çalışırlar. Bunun içindir ki, istihdam sorununun

çözümüne de pek fazla katkıları olamaz.

Ayrıca bu şirketler, kendileri vasıflı işgücü yetiştirmek için pek

fazla çaba harcamazlar. Ancak, ülkede her kesimde yetişmiş

işgücünü yüksek ücretlerle istihdam ederek, bu kesimlerde vasıflı

işgücü açığına neden olurlar.

5. Teknoloji transferi gerçekleştirilirken, bunun azgelişmiş ülkelerin

yapısına uygun olup olmadığı incelenmez. Ayrıca hazır teknoloji

transferi alışkanlığı, yerli mühendis ve bilim adamlarını

yaratıcılıktan uzaklaştırır.

2) Çok Uluslu Şirket Faaliyetlerinin Azgelişmiş Ülkelerdeki

Sonuçları

a ) Ödemeler Dengesi Açısından Sonuçları

Çok uluslu şirket yatırımları, dolaylı ve dolaysız olarak iki şekilde

etkilerini gösterirler. Dolaysız etkiler, döviz gelirleri açısından getirilen

yabancı sermaye değerini, yatırımın ithal ikamesi etkisini ve döviz gideri

olarak da üretim sürecinde gereken kapital ve ara malları ile kar transferi

ve lisans ücretlerini kapsar.

Dolaylı etkileri ise, bir müddet sonra ortaya çıkan ekonomik

değişkenlerdir. Bunlardan birisi, yatırımların gelir düzeyini yükseltmesi

sonucu, ithalat eğiliminin artması, bu ya tırımların diğer sektörlerden talep

ettiği girdiler nedeniyle, ilgili sektörlerde oluşacak ithalat artışları

olacaktır. Dolayısı ile yabancı yatırım, ekonomide ithal ikamesi sağlayıp

ihracatı artırmadıkça, ödemeler dengesi üzerinde olumsuz etkiler

yaratacaktır.

Özel dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının, azgelişmiş ülkelerin dış

ticaretine yapacağı etkiler, yabancı şirketin üretim biçimine ve diğer bazı

özelliklerine göre farklılıklar gösterecektir. Şirketlerin iç pazara mı, yoksa

dış pazara mı yönelik üretim yaptığı önemlidir.
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Eğer çok uluslu şirket, azgelişmiş ülkedeki ucuz işgücünü ve doğal

kaynakları kullanarak, dışa dönük üretim yapıyorsa, ülkenin ihracatının

artmasına, dolayısı ile de dış ticaret açığının kapanmasına faydası

olacaktır. Amerikan, Avrupa ve Japon kaynaklı çok uluslu şirketlerin,

ucuz işgücü nedeni ile, Asya ülkelerinde yaptıkları ihracata dönük

endüstri malları üretimi, buna güzel bir örnektir.

Ancak, yine de kazanılan ihracat gelirlerinin dolaylı yoldan kaybına

neden olacak dış bağıml ılığın yüksek olmaması gerekmektedir. Bu

durumlarda, ihracata dönük üretim yapan çok uluslu şirketler, azgelişmiş

ülkelerdeki ucuz işgücünü kullanarak üretim maliyetini düşürürler. Bu

malları, emeğin pahalı, satınalma gücünün yüksek olduğu gelişmiş

ülkelere pazarlayarak satışlarını yükseltip, karlarını maksimize

etmektedirler.

İç pazara dönük üretim yapan şirketlerin ise, dış ticaret dengesine

olumsuz etki yapacakları söylenebilir. Üretim esnasında gerekli kapital

malları ve diğer üretim girdilerini ana şir ketten ithal eden çok uluslu

şirketler, mevcut dış ticaret açığının artmasına neden olabilirler.

Ancak bütün bunların kısa ve uzun dönemde farklılık göstereceği de

tabiidir: Kısa dönemde ithalatı artıran üretim, uzun dönemde diğer

sektörlerde ihracata yönelik yeni endüstrilerin kurulmasını teşvik edebilir.

Çok uluslu şirketlerin uyguladıkları f iyat polit ikaları da önemli bir

konudur. şöyle ki; ana şirketten yavru şirkete satılan malların yüksek,

yavru şirketten ana şirkete yapılan ihracatın ise düşük fiyatlandırılması,

çok uluslu şirketlerin karlarını bir ülkeden ziyade Dünya ölçeğinde

maksimize etmek için kullandıkları bir yöntemdir. Bu yöntem, azgelişmiş

ülkelerin ihracat gelirlerini azaltıcı bir etkiye sahiptir.

Çok uluslu şirketlerle bunlara bağlı çalışan yavru şirketler, anlaşmalı

f iyatlardan ihracat ve ithalat yaparlar. Bunun nedenleri şöyle sıralanabilir:

Yatırım yaptıkları ülkenin vergi sisteminin ülkeler arasında farklılık

göstermesi, nedenlerden birisidir. Çok uluslu şirketler, vergi oranların ın

yüksek olduğu ülkelerde, karlarını düşük gösterip, yıl boyunca elde
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ettikleri karları çeşitli şekillerde, düşük vergi ödeyecekleri ülkelere

taşımaya çalışırlar.

Azgelişmiş ülkelerde kar transferine getirilen kısıtlamalar, çok uluslu

şirketleri anlaşmalı f iyatlardan dış ticaret yapmaya yöneltir. Bundan

amaç, yavru firmaya satılan kapital mallarını ve girdilerin satış fiyatlarını

yüksek tutarak, karların dolaylı yoldan transferini sağlamaktır.

Çok uluslu şirketlerde yerli ortakların bulunması da, yüksek fi yatlandırma

yolu ile ana firmaya kaynak aktarımının diğer bir nedenidir. Bu yolla, yerli

ortakların kar paylarını azaltmak amaçlanmaktadır.

Azgelişmiş ülkelerdeki istikrarsız ekonomik yapı, devalüasyon ihtimalini

de beraberinde getirmektedir. Dolayısı ile çok uluslu şirketler, karlarını

yurt dışına transfer ederek böyle bir durumun getireceği kar kaybından

kaçınmak isterler.

Çokuluslu şirketlere, çeşitli azgelişmiş ülkelerde halen güven

duyulmaması, yabancı sermayenin de "sömürünün yeni bir şekli" olarak

nitelendirilmesi, çok uluslu şirketlerin siyasal ve sosyal kaygılarla

karlarını tam olarak açıklamalarını engeller. Gerçek kar miktarı ile

açıklanan arasındaki fark da, ana şirketle yapılan dış ticaret, lisans

anlaşmaları ve diğer dolaylı yollardan ülke dışı na taşınır.

Çok uluslu firmaların elde edecekleri yüksek karlar, azgelişmiş ülke

hükümetlerini bundan faydalanmayı sağlayacak bazı tedbirler almaya

yöneltebilir. Koruma tedbirlerinin kaldırılması, gümrük vergilerinin indirilip

miktar kısıtlamalarının kaldı rılması gibi.

Karların dolaylı yollardan transfer edilmesinin bir başka nedeni de,

yabancı şirket açısından, stratejik bir uygulama olarak değerlendirilebilir.

Çünkü, karların yüksek olarak ilan edilmesi, diğer rakip yabancı şirketleri

de o ülkede yatırım yapmaya yönlendireceğinden, bu tür bir rekabetten

kaçınmak amacı ile, yüksek olan karlar, düşük olarak gösterilmekte,

aradaki fark da daha önce de belirtildiği gibi, dolaylı yollardan ana şirkete

transfer edilmektedir.
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Çok uluslu şirketlerin, azgelişmiş ü lkelerdeki yavru şirketle anlaşmalı

f iyatlardan giriştikleri ticaret, azgelişmiş ülke ekonomilerinin ödemeler

dengesi üzerinde olumsuz etkiler bırakır. Sonuçta, yavru şirket ana

şirketten yaptığı ithalat miktarını artırdıkça, ödemeler dengesi üzerindeki

negatif etkiyi de artıracaktır.

Aynı zamanda da anlaşmalı f iyatlardan yapılmış olan ithalat ve ihracat,

gerçekten ticaret konusu olan mallarla, bunlarıh kaydedilen değerleri

arasında bir sapma meydana getireceğinden, azgelişmiş ülkelerin gerçek

ithalat ve ihracat kapasitelerinin saptanması güçleşmektedir.

Azgelişmiş ülkelerin, transfer f iyatlanmasını önleyebilmek için, çok uluslu

şirketlerin faaliyetlerini denetleyebilecek kapasitede ve güçte bir idari ve

teknik organizasyona sahip olmaları gerekir.

b ) Teknolojik Açıdan Sonuçları

Sanayileşmiş ülkeler daha modern bir teknoloji geliştirmek için, bir çok

bilimsel araştırmalar yapar ve bu araştırmalar sonucunda geliştirilen yeni

teknolojileri, en geniş şekliyle kendi üretim alanlarına uygular. Bu modern

teknolojiler, elbette ki sanayileşmiş ülkenin büyüme hızını artırıp

üretimini genişletici etki yapmaktadır.

Bu faktör, azgelişmiş ülkeler açısından bir değerlendirmeye tabii

tutulacak olursa, sorun, sözkonusu ülkelere aktarılan bu teknolojilerin

ekonomik kalkınmada itici bir güç olup olmayacağıdır. Bir başka deyişle

önemli olan, gelişmiş bir ülkenin ekonomik ve sosyal yapıları, gelişme

düzeyi ve ihtiyaçlarına göre geliştirilmiş olan bu teknolojilerin, azgelişmiş

ülkelerin bünyelerine ne derece uyum sağlayabileceğ idir.

Çok uluslu şirketlerin tek başlarına, yerli girişimciler veya hükümetlerle

ortaklaşa olarak, yabancı ülkelerde giriştikleri dolaysız yatırımlar,

gelişmiş ülkelerde yaratılan teknolojinin kısa zamanda Dünya ölçeğinde

kullanılmasına olanak sağlamıştır. Böylece de çok uluslu şirketler, yeni

teknolojilerin ülkeler arasında yayılmasında etkin bir araç haline

gelmişlerdir.
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Ancak, diğer bir görüşe göre de, çok uluslu şirketlerin bu alandaki

yatırımları, teknik merakı tatmin değil, çeşitli pazarlarda tekelci güç

kurarak karlarını maksimize etmek amacına yöneliktir. Özellikle benzer

teknolojilerin, diğer şirketlerce gerçekleştirilmesi ihtimali olan

durumlarda, çok uluslu şirketlerin bu konuda süratle yatırıma yönelip,

pazar kaybını önlemeye çalışmaları bu görüşü desteklemektedir. Çok

uluslu şirketler, sahip oldukları teknolojileri, yabancı ülkelere transfer

ederken iki yol izlerler:

1. Birinci yol, teknolojinin salt lisans anlaşması yolu ile diğer ülkeye

satılmasıdır.

2. İkinci yol ise, yabancı ülkede bizzat yerli girişimciler veya hükümet

ile ortak olarak girişilen çeşitli yatırımlarda mevcut teknolojiyi

kullanmaktır.

Branson' a göre azgelişmiş ülkelerin pazarlarının ufaklığı, teknoloji sahibi

durumundaki ülkenin, o ülkede yatırım yapabilmek için gerekl i fonlara

sahip olmaması, ekonomik veya siyasal nedenlerle yatırımın risk taşıyor

olması, lisans anlaşması yolu ile gerçekleştirilen teknoloji satışından elde

edilen gelirin tatmin edici düzeylerde olması, yabancı şirketi teknolojiyi

dolaysız yatırım yerine, lisans anlaşması yolu ile transfere

yöneltmektedir 46 .Buna karşın, yerli şirketlerin lisans anlaşması yolu ile

elde etmiş oldukları teknolojiyi kullanarak, gelecekte rakip duruma

gelmesi olasılığı vardır.

Teknolojinin kompleks ve pazarlayan tarafından bir denetimi gerektirmesi

veya ürün kalitesi ve ticari ismin korunması zorunluluğu gibi nedenler ise

yabancı şirketleri, azgelişmiş ülkelere teknoloji satışı yaparken bunu salt

lisans satışı ile gerçekleştirmek yerine dolaysız yatırıma yönelten

etkenler olmuştur. Bunların yanısıra yabancı şirketler azgelişmiş ülkelere

malın üretimi için gerekli f iziki girdilerin satışını da yapmak istiyorsa daha

çok dolaysız yatırımı tercih edecektirler.

46 Cem Alpar, a.g.e., sf. 15.
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Bu unsurlar teknolojiyi satın alacak olan azgelişmiş ülkeler açısından

değerlendiri lecek olursa, yabancı şirketin dolaysız yatırımının kabulü ya

da lisans anlaşması yolu ile yalnızca teknolojinin satın alınması tercihi

yabancı şirketlerinkinden farklı olacaktır. Hükümetler bu yatırımların

yabancı şirketler tarafından kontrol edilmesinin ekonomik veya polit ik

bazı sakıncalar doğurabileceğini düşünebilirler.

Örneğin bu sakıncalar, yabancı şirketin yalnızca ilişkide olduğu ülkenin

hükümetine karşı sorumluluk duyması, kar, lisans ve ithalat gelirleri

olarak ana şirkete transfer edilen gelirl erin ülkenin ödemeler dengesi

üzerinde olumsuz baskılar yaratacak boyutlara ulaşması ve bazı sosyal

grupların siyasal açıdan yabancı sermayeye karşı duydukları şüphe ile

olumsuz yaklaşımları sonucu hükümet aleyhinde oluşacak çeşitli olumsuz

kampanyalardır.

Bu türden sorunların bertaraf edilebilmesi için lisans anlaşmaları ile

transfer edilen teknolojinin yerli sermaye ile birleştirilmesi

düşünülmüştür. Bu durumda ise teknolojiyi satan yabancı şirket bizzat

kendisi yatırım yapan yabancı şirketler kadar soru mluluğu üzerine

almayacağı için, üretimin gerçekleşme aşamalarında ortaya çıkabilecek

olan teknolojik problemlerde üretimi gerçekleştirmekte olan yerli şirkete

fazla bir duyarlılık göstermeyebilir.

Uygulamada, yatırımın ana şirke t tarafından kontrol edilmesine imkan

olmayan durumlarda, bazı çok uluslu şirketlerin azgelişmiş ülkelere daha

düşük nitelikte teknoloji transferi yaparak, ticari isim kullanma hakkını bu

ülkelere karşı bir zorunluluk olmaktan çıkardıkları ve bu ticari ismin o

ülke tarafından kullan ılabilmesi iznini verdikleri görülmektedir.

Azgelişmiş ülkelere, çok uluslu şirketler tarafından transfer edilen

teknolojilerin, bu ülkelerin kendi ekonomik yapılarına ve bünyelerine olan

uygunluğu konusunda yapılan tartışmaların odaklandığı noktalar, bu

teknolojilerin sanayileşmiş ülkelerin gelir düzeyi, .faktör oranları ve kendi

tüketicilerinin tercihleri baz alınarak üretilmiş olmasıdır.
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Bu konuda bazı iktisatçıların görüşleri, kapital yoğun teknoloji içeren çok

uluslu şirket yatırımlarının, azgelişmiş ülkelerde yaşanmakta olan

istihdam sorununu çözüm dışı bıraktığı ve bu sebepten dolayı herhangi

bir katkıda bulunamayacağı yolundadır.

Azgelişmiş ülkelere çok uluslu şirketler tarafından transfer edilen

teknoloji, bu ülkelere iki yönlü bir maliyet doğurur .

1. Bunlardan ilki, lisans anlaşması sonucunda yavru şirketin yabancı

şirkete ödemek zorunda olduğu lisans ücretidir. Bu, teknolojinin

parasal maliyetini oluşturur.

2. İkinci tür maliyet ise, lisans anlaşmaları nedeni ile, yavru şirketin

ihracatına getirilen kısıtlamalar, veya bağımlı ithalat gibi

nedenlerle, ülke ekonomisinin ödemeler dengesi üzerinde oluşan

olumsuz etkidir.

c) İstihdam Açısından Sonuçları

Azgelişmiş ülkelerin ekonomileri açısından, yabancı sermayenin fayda -

maliyet analizi yapılırken üzerinde d urulması gereken faktörlerden bir

diğeri de, bu yatırımın ülkede yaratacağı istihdam ve gelir dağılımı

etkisidir.

Hükümetler, istihdam sorunu üzerinde önemle dururlar. Çünkü konu,

sadece ekonomik bir boyut arzetmez, aynı zamanda önemli bir sosyal

içeriğe de sahiptir. Bu açıdan yabancı sermayenin azgelişmiş ülkelerdeki

istihdam sorununun çözümüne ne oranda katkıda bulunacağı konusu da

düşünülmelidir. Bu konu değerlendirilirken, yabancı sermayenin geliş

şekli ve üretim yaptığı sektöre göre ayrı ayrı bir değe rlendirme yapılması

gereği ortaya çıkar.

Eğer yabancı şirket, ülkedeki bir yerli şirketle birleşme yolu ya da yerli

şirketi tamamen satınalmak sureti ile geliyorsa, ilave olarak bir istihdam

olanağı da yaratması söz konusu değildir. Aynı şekilde, yabancı ş irketin

doğal kaynakları işletmesi amacı ile madencilik sektöründe faaliyete

girişmesi de pek fazla bir istihdam olanağı yaratmamış olacaktır.
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Çünkü, doğal kaynakların işletilmesi için madencilik sektöründe faaliyette

bulunan yabancı şirketler, teknolojik gelişmeler nedeni ile daha sermaye

yoğun üretimi seçtikleri ve üretimde bulunurken işgücü/sermaye oranını

iyiden iyiye küçülttükleri bir gerçektir.

Bununla birlikte devlet, hem doğal kaynakların ihracı ile sağlayacağı

gelirden aldığı payı, hem de yabancı şirket karlarından elde ettiği vergi

gelirlerini, özellikle endüstriyel kesimde yeni yatırımların başlatılmasında

ve yeni iş alanlarının yaratılmasında kullanabilir. Bu durumda ise yabancı

şirketler istihdama dolaylı yoldan da olsa olumlu bir katkıda bulun muş

olurlar.

Yabancı şirketler tarafından endüstri kesimine gelen sermaye ise, o

ülkenin istihdamı üzerinde olumlu bir etki yaratır. Fakat yine, burada

kullanılacak teknolojinin emek veya sermaye yoğun olması, yatırımın

istihdam etkisi üzerinde direk bir e tki oluşturarak, istihdamın geniş ya da

sınırlı olmasını belirleyecektir.

Fakat yabancı sermayenin endüstri kesiminde yaratacağı ek istihdamı

hesaplamak güçtür. Zira istihdam edilen işçilerin tümü, işsizler arasından

seçilip çalıştırılanlar olmamakta, diğe r şirketlerde çalışan işçilerin daha

yüksek bir ücret ve cazip şartlar öne sürülerek transferi şeklinde

olmaktadır.

Bu bakımdan, yabancı sermayenin, ekonomideki istihdam sorununa

olumlu bir katkıda bulunduğunu söylemek güçtür. İşgücünün belli bir

bölümü, daha iyi şartlarda çalıştırılıp, refah düzeyleri yükseltilmiş

olacaktır.

Ancak işsizlik oranının yüksek olduğu ve çalışan işgücü grubu içinde,

büyük bir kesimin düşük ücretle ve elverişsiz şartlarla çaliştığı bir

ortamda, yabancı şirketler tarafından istih dam edilen bir grup vasıflı

işgücüne, ülke ortamalarının çok üzerinde bir ücret ödenmesi, sosyal

yapı içinde ayrıcalıklı bir işçi sınıfı oluşturarak, ekonomideki mevcut ücret

yapısını ve dengeleri olumsuz olarak etkilediği söylenebilir.
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Yabancı yatırımlar, istihdam üzerinde başka bir katkıyı da mevcut

işgücünü eğiterek sağlayabilir. Yatırımı gerçekleştiren yabancı şirketler,

işçileri hem yatırım yaptıkları ülkede, hem de ana şirketin bulunduğu

ülkeye göndermek sureti ile, bir eğitime tabii tutabilmektedirle r. İleride bu

eğitimli işçiler, yabancı şirketten ayrılıp bir yerli şirkete geçerler ise

ekonomik olarak işgücünün eğitimine net bir katkı sağlamış olurlar.

Yabancı sermayenin girip üretimde bulunduğu azgelişmiş ülkelerde bu

üretim, gelir dağılımını ve tüketici tercihlerini etkiler. Ancak bu etkiler,

eğer ekonomiyi amaçlanan kalkınma hedeflerine doğru götürmekte ise

yabancı sermayenin olumlu bir etkisi olduğu söylenebilir.

Bu görüşe göre, çok uluslu şirketler, azgelişmiş ülkedeki insanların temel

ihtiyaçlarını karşılayacak üretim alanlarından ziyade, teknolojik

gelişmeye sürekli açık, dayanıklı tüketim mallarının üretimi alanlarında

yatırım yapmaktadırlar. Oysa, azgelişmiş ülkelerin temel sorunlarını

oluşturan unsurlardan toplu konut yapımı, halk sağlığına yönelik

yatırımlar ve de tarımsal alanlarda üretim ve verimliliğin artırılaması

konusu ile ilgili yatırımlara da ihtiyaç vardır.

Lüks malların üretimi ve bunların tüketimi, çoğu zaman pahalı maliyetleri

olan reklam kampanyaları ile desteklenir. Bu durum he m ekonomi

içerisinde yanlış kaynak dağılımına sebep olur, hem de toplumsal tüketim

alışkanlık ve tercihlerini değiştirerek, ekonomi içindeki ikili yapıyı daha

da artırır.

Son olarak, istihdam konusuna karşı açıdan bakarsak, yabancı sermayeyi

sağlayan şirketlerin kendi ülkelerinde, bu sermaye akışından dolayı

istihdamlarının nasıl etkilendiği de önemli bir konudur. Bu bakımdan

azgelişmiş ülkelere sermaye sağlayan ülkelerde, bu durum ülke içinde

işsizliğe sebebiyet verdiği gerekçesi ile eleştirilmektedir.
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d ) Bölgesel Kalkınma Açısından Sonuçlari

Azgelişmiş ülkelerdeki çok önemli diğer bir sorun ise, bu ülkelerdeki

bölgeler arasında bulunan ekonomik ve sosyal açıdan gelişmişlik düzeyi

farklılıklarıdır. Azgelişmiş ülkeler kalkınma hedefi güderken bu

farklılıkları azaltmak durumu ile karşı karşıyadırlar. Birçok azgelişmiş

ülke, bu sorunu bölgesel kalkınma planları dahilinde ele almaktadır.

Ayrıca, bölgesel farklılıklar sorunu, sadece azgelişmiş ülkelerin

karşısında olan bir sorun değildir. Sanayileşmiş bir ço k ülkede de

bölgeler arası sosyal ve ekonomik gelişmişlik düzeyi farklılıkları bulunur.

Bu farklılıklar tarihi, sosyal, ekonomik ve coğrafi özelliklerden dolayı

oluşur.

Bölgeler arası gelişim düzeyi farklılıkları, azgelişmiş ülkelerde

sanayileşmiş ülkelere nazaran daha belirgindir ve ekonomik sonuçları

bakımından, kalkınma çabaları üzerinde daha fazla olumsuz etkiler

yaratır niteliktedir. Yabancı şirketler, bir ülkenin ha ngi bölgesinde yatırım

yapılacağı kararını verirken işgücü durumunu, ülkenin altyapı hizmetleri,

hammadde kaynakları, pazarın büyüklüğü, sosyal ve politik durumun

uygunluğu gibi faktörleri dikkate alırlar.

Bu faktörler, üretimi yapılacak malın özellikleri ne göre belirli ağırlıklarla

dikkate alınarak, üretim yapılacak bölge tespit edilir. Burada yatırımcının

amacı, bu faktörlerin üretim maliyeti yönünden en düşük olduğu bölgeyi

tespit edip, yatırımını buna göre gerçekleştirmektir.

Söz konusu yatırımın yapılacağı ülke hükümeti ise, doğal olarak yabancı

şirketin yatırımını, ülkenin sosyal ve ekonomik bakımdan en az gelişmiş

olan bölgesine yapılmasını isteyecektir. Bunun için, şirketleri bu yönde

teşvik edecektir. Fakat bu teşvikin yabancı yatırımcıları ve özel likle çok

uluslu şirketleri, ülkenin geri kalmış olan bölgelerine yatırım yapmaya ne

oranda çekeceği ve bu şirketlerin teşvik tedbirlerine ne oranda duyarlı lık

göstereceği tartışılır.
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1960 ve 1970' li yıllar, çok uluslu şirketlerin önem kazandığı ve

gelişmelerini sürdürdükleri yıllardı 47. Sayıları 1970' de 7.000 iken, 1992'

de 37.000’ e ulaşmıştı. Bu sayısal büyüklüklerinin yanında, Dünya üretim

kapasitesinin üçte birini de kontrol ediyor olmaları onlara çok büyük bir

güç sağlıyordu.

Ancak, özellikle de, bağımsızlıklarını yeni kazanmış olan azgelişmiş

ülkeler, çok uluslu şirketlerin faaliyetlerine oldukça temkinli

yaklaşıyorlardı. Onlara karşı korumacı politikalar uyguluyorlardı. Çünkü,

daha önceden edindikleri yabancı sermaye tecrübeleri vardı. Ancak yine

de, çok uluslu şirketler onlar için yeniydi. Bu dev güç karşısında, kendi

bağımsızlıklarını koruyabilmek öncelikli amaçları idi.

Sonuçta, bazı çok uluslu şirketlerin ekonomik gücü, bazı azgelişmiş

ülkelerinkinden büyüktü. Dolayısı ile, ekonomik ve siyasal ba ğımsızlığını

korumanın yolu, her türlü dış ilişkileri denetim altında tutmaktı.

Bu nedenle de yabancı sermayenin hangi alanlara ne ölçüde gireceği,

yeni kurulacak şirket ve yapılacak yatırımlarda yabancı sermayenin

payının ne olacağı, kar transferleri, ih racat zorunluluğu, ulusal

bağımsızlık açısından önemli alanlara yabancı sermayenin sokulmaması

gibi yollar izlenerek, yabancı sermaye ve çok uluslu şirketler denetim

altında tutulmaya çalışılıyordu.

Ancak, bütün bunların tersine 1980' lerin sonrasında azge lişmiş ülkeler,

yabancı sermayenin kalkınma için zorunlu bir unsur olduğunu düşünmeye

başlamış ve onlara karşı tutumlarını tamamen değiştirmişlerdi. Nerede

ise bütün ülkeler, yabancı sermayeyi davet için yarışa girmişlerdi.

Bu ortamdan faydalanan çok ulus lular, faaliyet alanlarını giderek

genişletiyorlardı. Madenler ve imalat sanayinde faaliyete başlayan çok

uluslu şirketler, turizm ve finans sektöründe de faaliyet göstermeye

başladılar. Oysa, sermayenin kar kaygısıyla, azgelişmiş bir ülkenin

47 James C. Ingram, International Relations, 1989, sf. 418.
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kalkınma amacının ne kadar örtüşeceği düşünülmesi gereken bir konu

olarak halen gündemde tutulmaktadır 48.

Tablo 9 - Ülkelere Göre Dış Finansman Gereksinimleri ( Milyar $)

Ülkeler 1981 1986 1987 1988

Mısır 3.5 5.7 3.3 3.5

Meksika 18.5 4.5 0.75 7.2

Venezuela -2 3.7 2.5 3.6

Endonezya 2.4 8.6 7.7 8.8

Nijerya 6.6 1 1.7 2

G. Kore 6.8 -0.2 -2.5 -3

Tarkiye 2.5 3.8 3.9 4.1

Cezair 2.7 5.7 3.9 3.7

Filipinler 2.8 -0.8 0.4 0.7

Arjantin 7.2 3.1 4.5 4.2

Brezilya 19.1 7.2 5.7 6.4

Kaynak: Türkel Minibaş, Azgelişmiş Ülke/erde Ka/kmmanm Finansmanı Politika/an ve

Trkiye, Der Yayınları, 1992. lst., sf. 41

48 Fikret Başkaya, Kalkınma İktisadının Yükselişi ve Düşüşü, İmge Kitabevi, 1997, sf. 18.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

III - DIŞ KAYNAKLARLA KALKINMA ÇABALARININ

EKONOMİK VE SİYASAL SONUÇLARI

Son yıllarda ekonomilere yönelen yabancı sermaye girişlerindeki hızlı

artış ve azalışların, makro ekonomik büyüklükler üzerinde yaratacağı

etkilere bağlı olarak, özellikle de gelişmekte olan ülkelerde görülen

finansal krizlerin oluşumunda veya derinleşmesinde önemli bir rol

oynadığı tartışılmaktadır.

1970 öncesi dönemlerde gelişmekte olan ülkeler ithal ikameci politikalar

izlemiş ve dış finansman ihtiyaçlarını büyük ölçüde devletten devlete

yardımlarla ve uluslararası resmi kuruluşların desteği ile karşılamışlardır.

Bu dönemlerdeki krizler genellikle döviz darboğazlarından ve üretim için

gerekli ithalatın yapılamamasından kaynaklanmıştır.

Ekonominin dış dengesinin sağlanabilmesi için IMF (Uluslararası Para

Fonu) destekli kısa vadeli istikrar programları uygulanmış, para ve maliye

politikaları dengelenerek döviz kuru ayarlamaları yapılmıştır. 1980' li

yıllara gelindiğinde söz konusu ülkelerin büyüme performanslarını

sürdürebilmeleri için, dış kaynaklara olan gereksinimleri artmış ve

değişen koşullarda ödemeler dengesi krizleri yerini borç kr izlerine

bırakmıştır.

Küreselleşme olgusuyla beraber bu ülkeler, dünya ile bütünleşmek ve

uluslararası f inansal piyasalar yoluyla daha fazla kaynak elde edebilmek

amacıyla önce cari işlemler bilançosunun daha sonra da sermaye

hareketlerinin konvertibilitesini gerçekleştirmişlerdir .

1990' lara gelindiğinde dış ticaret politikalarını serbestleştiren ve mali

sektörlerini dışa açan orta gelirli ülkelerin çoğunluğunun dış kaynak

kullanımları da artmıştır. Ancak bu ülkelerdeki ekonomik performans, kısa

vadeli fon akımlarına karşı aşırı duyarlı bir nitelik kazanmıştır.
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Ekonominin çeşitli kesimlerindeki bilançolar, sermaye giriş ve çıkışlarına

çok hassas bir yapıda gelişmiş ve mali şoklara karşı kırılganlık artmıştır.

Bu paralelde 1990' larda yaşanılan finansal k rizler, gelişmekte olan

ülkelerin geçmiş dönemlerde yaşadıkları f inansal krizlerden farklı

özellikler taşımaktadır.

Olumsuz gelişmelerden etkilenerek sermayenin aniden kaçışı ile

başlayan bu krizler, ulusal paranın değer kaybetmesi, bilançoların

kötüleşmesi güvensizliğin yaygınlaşması ve üretimin finanse edilememesi

ile sonuçlanmış ve bu krizler diğer ülkelere de yayılmıştır.

Finasal krizlerle karşılaşan ülkelerde, kriz öncesi dönemlerde mali

bilançoların sağlıksız bir yapı içerisinde büyümesi, açık döviz

pozisyonları, döviz kuru ve kredi riskleri de krizlere hassas bir yapı

oluşturmuştur. Bu koşullarda herhangi bir olumsuz olayın etkisiyle ortaya

çıkabilecek bir likidite daralması, sermaye kaçışı veya devalüasyon,

bilançolarda öz kaynakların erimesine ned en olduğundan, mali sistem

tıkanmakta ve kriz reel sektöre yansıyabilmektedir.

Diğer yandan mali sistemin krizlere dayanaksız bir yapı içerisinde

gelişmesi makroekonomik koşullarla da yakından ilgilidir. Makro

ekonomik koşullar ise döviz rejimi, cari işle mler açığı, kamu borçları,

bütçe açıkları, para polit ikası ve enflasyon şeklinde karşımıza

çıkabilmektedir.

Özellikle yatırım ve tasarruf yetersizliği çeken gelişmekte olan ülkeler

yaşadıkları sorunları kısa vadeli yabancı sermaye (sıcak para) girişleri il e

aşmaya çalışmışlar, ancak iç dengelerindeki hassas yapı dış şoklardan

kolayca etkilenmelerine ve bir kriz riskiyle karşı karşıya kalmalarına yol

açmıştır.

1990' lı yıllardan itibaren pek çok ülke bu finansal krizlerle karşı karşıya

kalmıştır. Meksika (1994), Asya (1997), Rusya (1998), Brezilya (1999),

Türkiye (1994 ve 2000-2001) ve Arjantin (2001) bu tip krizleri yaşayan

ülkelerdir. Bu ülkelerin ortak noktası ise hepsinde de sabit kura dayalı bir

politika uygulanmış olması ve Asya ülkeleri dışındaki diğer ülkelerin
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çoğunda cari açıklar, mali açıklar, kamu açıkları ve enflasyon gibi

makroekonomik temellere dayalı problemlerin var olmasıdır.

Genellikle enflasyonla mücadele amacıyla bu ülkelerde uygulanan sabit

kur politikaları, çeşitli riskleri de beraberind e taşımaktadır. Bu polit ikaları

izleyen ülkelerde merkez bankasının temel görevi kurları sabit tutmaktır.

Böylelikle merkez bankası kur riskini üstlenmekte ve piyasalara döviz

vermektedir.

Enflasyonun yeterince indirilemediği durumlarda ulusal para değer

kazanmakta, ithalattaki artış ve ihracattaki azalışa bağlı olarak cari

işlemlerde açık ortaya çıkabilmektedir. Ülkeler bu açığı kapatabilmek için

devalüasyon yapma baskısıyla ile karşı karşıya kalabilmekte veya dış

borçlanmaya, özellikle de kısa vadeli kaynaklara başvurabilmektedir.

Böylece ülkedeki bankaların açık pozisyonları artmakta, bankalarda döviz

cinsinden borçlarını, döviz cinsinden kredi vererek kur riskinden kaçma

eğilimine girmekte ve kur riskini kredi kullanan işletmelere

yükleyebilmektedir .

Finansal krizle karşı karşıya kalan ülkelere bakıldığında kriz öncesi

dönemde bu ülkelerde ithalat patlaması yaşandığı ve dış açıkların

büyüdüğü görülmektedir. Ödemeler dengesi cari işlemler açığının milli

gelir içindeki payının % 4'ü aştığı durumlar risk olarak ifade edilmektedir.

Meksika, Asya ve Türkiye krizlerinde de bu oran % 4'ün üzerine çıkmıştır.

Diğer yandan kısa vadeli borç stokunun resmi döviz rezervlerine oranının

yüksek olduğu (% 1'den fazla) durumlarda da kriz olasılığı

yükselmektedir .

Türkiye'de 1989 yılında sermaye hareketlerinin tamamen

serbestleşmesiyle birlikte artan sermaye girişleri, Türkiye'nin iç

dinamiklerinden kaynaklanan sorunları geçici olarak bertaraf etmeyi

başarmış ancak uzun vadeli sürdürülebilir bir büyüme sürecini

beraberinde getirememiştir.
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Nitekim 1990 sonrası dönemde patlak veren iki büyük kriz de,

Türkiye'deki f inansal serbestleşme ile yakından ilgilidir. Yeldan (2001)' a

göre dış sermaye hareketleri üzerindeki tüm kontrolleri ve denetimleri

kaldıran 32 sayılı Kararname ile birlikte, Türk finans piyasaları kısa

vadeli sıcak paranın spekülasyonuna açılmıştır.

Ulusal piyasalarda merkez bankası, döviz, kur ve faiz oranlarını

birbirinden bağımsız birer politika aracı olarak kullanabilme olanağını

kaybetmiş ve finans piyasaları kısa vadeli spekülatif yabancı sermaye

hareketlerinin denetimi altına girmiştir.

Finansal dengeleri bozuk, f inansal kurumları zayıf ve piyasaları sığ,

sanayi ile tarımı düşük verimli Türkiye ekonomisinin yeni döneme tepkisi

ise sık sık ortaya çıkan krizler şeklinde olmuştur.

1989 yılında sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesinin altında yatan

mantık ise; 1986 yılından itibaren artan mali açıklar yurt içi

borçlanmalarla giderilmeye çalışılmış, bu durum özel yatırımları dışlayıcı

bir etki yaratmıştır.

Bu açıkların kapatılmasında ikinci bir alternatif olarak görülen yabancı

fonların ülkeye girişini sağlamak amacıyla sermaye hesabı

serbestleştirilmiş ve 1990' lı yıllardan itibaren yabancı sermaye girişleri,

özellikle de kısa vadeli sermaye girişler inde artışlar olmuştur.

Sermaye girişleriyle birlikte T.L. aşırı değerlenmiş, bu değerlenme ise

bankaların uluslararası f inans piyasalarından uygun koşullarda

borçlanmasını ve toplanan bu fonların yüksek getirili kamu menkul

değerlerine yatırılmasını ya da yurt içi piyasalara kredi olarak verilmesini

cazip hale getirmiştir.

Artan kredilerle birlikte iç pazarın canlanması, tüketim ve hammadde

malları ithalatını artırır iken, T.L' nın yabancı paralar karşısında değer

kazanması da ihracatı zorlaştıran, ithal atı kolaylaştıran bir unsur olarak

ortaya çıkmıştır. Bunun sonucu dış ticaret açığı 1993 yılında 6.4 milyar

dolara yükselmiş ve bu açıkların finansmanında da sermaye hareketleri

önem kazanmıştır.
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Söz konusu dönemde Türk bankacılık sisteminin dövizdeki açık

pozisyonu da artmış ve 4.9 milyar dolara yükselmiştir. Diğer yandan faiz

oranlarının idari kararlarla indirilmeye çalışılması, sisteme çok büyük

miktarda likidite sürülmesi ve kamu kağıtlarına vergi getirilmesi dövize

olan talebi artırmış ve Türk Lirasını n değer kaybı yönündeki bekleyişler

yaygınlaşmıştır.

Baskı altında tutulan döviz kurları serbest piyasada yükselir iken,

yabancı sermaye çıkışlarıyla birlikte de döviz rezervleri hızla erimeye

başlamıştır. Kasım 1993 tarihinde resmi rezervler 7.2 milyar d olar

seviyesindeyken, 8 nisan 1994 tarihine kadar resmi rezervlerdeki azalış

devam etmiş ve bu tarihte 3 milyar düzeyine inmiştir.

5 Nisan 1994 tarihinden itibaren hükümet tarafından alınan bazı

önlemler, kısa vadede toparlanma sürecine katkıda bulunmuş ol salar da

bunun sağlıksız bir iyileşme olduğu sonradan anlaşılmıştır. Nitekim bu

dönemde görülen iyileşme süreci daha sonra yaşanılan krizlerin de

temellerini oluşturmuştur. Özellikle hükümetin izlediği politikalarda iki

önemli nokta dikkati çekmektedir.

İlki kısa vadeli yabancı sermaye girişlerinin teşvik edilmesi ve yurt dışına

sermaye kaçışlarının önlenmesi amacıyla faiz oranlarının çok yüksek

tutulması, yurt içi borçlanmanın hızlı bir şekilde artmasına neden olmuş

ve bunun olumsuz sonuçları da 1990'lı y ılların sonunda ortaya çıkmıştır.

ikincisi ise, krizin ortaya çıkmasıyla birlikte mevduat hesaplarının tam

sigorta kapsamına alınması, bankacılık sektörünü daha sonraki

dönemlerde olumsuz yönde etkilemiştir. Bankacılık düzenlemeleri,

istikrarsızlığın önemli nedenlerinden birini oluşturur iken ülkemizde

yaşanılan son krizde anahtar rol oynamıştır.

Aralık 1999 yılında ülkemizde uygulamaya konulan, döviz kuruna dayalı

enflasyonu düşürme programı ekonomik gelişmeleri belirleyen temel

unsur olmuştur. Program, sıkı maliye polit ikası ile faiz dışı fazlanın

artırılmasını, yapısal reformların gerçekleştirilmesini, özelleştirmenin
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hızlanmasını ve enflasyon hedefi ile uyumlu gelir politikası uygulamasını

benimsemiştir.

Merkez Bankası 1 Dolar + 0,77 Euro'dan oluşa n döviz kuru sepetinin

günlük değerini, bir yıllık süre için 2000 yılı başında kamuoyuna

açıklamıştır. Döviz kuru rejimini desteklemek amacıyla, Merkez Bankası

net iç varlık büyüklüğünü sabitlemiş ve bilanço genişlemesini net dış

varlıklardaki artışa bağlamıştır. Yarı Para Kurulu benzeri bu politika

sterilizasyon imkanını kaldırmış, ekonomideki likiditenin döviz karşılığı

yaratılmasını benimsemiş ve Merkez Bankasının kısa vadeli faizler

üzerindeki etkisini sınırlamıştır (TCMB, 2002: 1).

Programın uygulamaya konulmasıyla birlikte ortaya çıkan zayıflıklar ve

aksamalar programa duyulan güveni de azaltmıştır. Öncelikle programın

uygulaması sonucu, enflasyon hedeflerin üzerinde gerçekleşmiş (TÜFE %

39), yıl boyunca kurdaki artış ise % 20 olmuştur.

Türk Lirası Aralık 1999 'a göre Ocak 2001'de % 17 değerli hale gelmiş ve

Türk lirasındaki değerlenmeyle birlikte ithalat % 23 artar iken, ihracattaki

artış sadece % 2.2 olarak gerçekleşmiştir. İhracattaki olumsuz gelişmenin

bir diğer nedeni de, özellikle faizlerdeki hız lı düşüş tüketici kredilerini %

300 oranında artırmış ve bu durumun yarattığı talep patlaması da

üretimin ihracat yerine iç tüketime yönlenmesine neden olmuştur.

Sonuçta 2000 yılı cari işlemler açığı 9.8 milyar dolar olarak

gerçekleşirken, GSMH' nın % 5' i seviyesine ulaşmıştır (Keyder, 2001:

38-39). Giderek artan cari açıkların sürdürülebilmesi için dış kaynak girişi

ön plana çıkmış, ancak 2000 yılında doğrudan yatırım şeklindeki yabancı

kaynak girişinin yetersiz oluşu dış borçlanmayı gündeme getirmiştir.

Krize giden yolda, dış borç verenlerin hem ülkenin makroekonomik

dengelerine hem de borçlanmaya aracılık eden bankalara ilişkin bakış

açıları da belirleyici olmuştur. Cari işlemlerdeki açıkla birlikte, yılın ikinci

yarısında , özelleştirme ve yapısal ref ormlara ilişkin gecikmeler iç ve dış

piyasalarda tedirginliği artırarak, sermaye girişlerini dolayısıyla likiditeyi
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olumsuz etkileyerek kısa vadeli faiz oranlarının artmasına neden

olmuştur.

Faiz oranlarındaki yükseliş portföylerinde yoğun şekilde devlet iç

borçlanma senedi tutan ve bunları kısa vadeli kaynaklarla fonlayan bazı

bankaların mali yapılarını bozmuş ve Kasım ayının ikinci yarısında mali

piyasalara güvensizliği artırmıştır (TCMB, 2002:2).

Bu güvensizlikle beraber dövize yönelen yoğun spekülatif saldırı, çok

yüksek faizle, önemli döviz rezervi kayıplarıyla ve 7.5 milyar dolar

büyüklüğündeki IMF kredisi ile atlatılmış, ancak daha sonra olabilecek

benzer bir saldırıya karşı savunma gücü büyük ölçüde zayıflamıştır.

Krizden üç ay sonra 19 şubat 2001 tarihinde Başbakan ile

Cumhurbaşkanı arasındaki siyasi kriz dövize ikinci bir spekülatif saldırı

başlatmış, 16 şubatta 27.94 milyar dolar olan Merkez Bankası döviz

rezervi, 23 Şubat’ta 22.58 milyar dolara inmiş ve rezerv kaybı 5.36 milyar

dolar olmuştur. Kasım krizinde dövize saldırı yabancılarla sınırlı kalır

iken, Şubat krizinde yerlilerin de, özellikle bankaların dövize saldırdığı

görülmüştür. Dövize yapılan saldırıya dayanma gücü kalmayınca, TCMB'

sı 21 şubat gecesi kurun dalgalanmaya bırakıldığını açı klamıştır .

Diğer yandan kriz öncesi ve kriz döneminde, sıcak para şeklindeki

yabancı sermaye giriş ve çıkışlarının, krizin oluşumunda ve gelişiminde

etkili olduğunu belirleyen Boratav' a (2001) göre, kriz öncesi ilk on ay

içerisinde; döviz kuru çıpasının inandırıcılığı ve sıcak para için pozitif

arbitraj getirisinin düşen faizler rağmen süregelmesi sayesinde net

yabancı sermaye girişleri hızla artmış ve 15.2 milyar dolara ulaşmıştır.

Bunun 14.2 milyar dolarlık kısmı ise borç artıran yabancı sermaye

girişleri şeklinde gerçekleşmiştir.

Cari açığın sürdürülemeyeceği dolayısıyla döviz kuru hedeflerinin

inandırıcı olmaktan çıktığını algılayan yabancı yatırımcıların ülkeyi

terketmesiyle beraber Kasım 2000 -Haziran 2001 döneminde çıkan net

sermaye 10.4 milyar dolar olmuştur. Giriş yapan 15.2 milyar dolarla çıkış

yapan -10.4 milyar dolar arasındaki fark da ekonominin yabancı sermaye
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hareketleri dolayısıyla karşılaştığı negatif şokun büyüklüğünü ifade

etmektedir.

Yabancı sermaye girişlerinin etkin yönetimi, diğer bir deyişle olumlu

etkilerinin maksimizasyonu ve olumsuz etkilerinin minimizasyonu oldukça

karmaşık bir konu olup, ilgili ülkelerin politik ve kültürel yapıları, kalkınma

planları, piyasa koşulları ve kurumsal yapılarıyla yakından ilgilidir.

Ülkelerarası farklılaşmalar da, yabancı yatırımların etkin yönetiminde

kullanılabilecek olan politikaların değişebiliceğini ve dolayısıyla genel bir

yaklaşım olmayacağını ortaya koymaktadır. Ancak ülkelerin kendi özel

koşullarını da dikkate alarak izlemeleri gereken polit ikalar bulunmaktadır.

Bir yandan ekonomik büyüme ve talebi harekete geçirmek amacıyla

sermaye akımlarına izin verilmesi, diğer yandan da bunların

getirebileceği istikrarsızlıkların önlenebilmesi, politik bir seçim konusunu

oluşturmaktadır. Bu nedenle sermaye akışlarını hızlandı ran etkenlerin

dikkate alınması gerekmektedir.

Sermaye akımlarındaki artış, ülkedeki rekabetin ve verimliliğin artması ile

oluşan sürekli bir iyileşmenin etkisi ile sağlandığında bunların

istikrarlandırıcı rolleri çok daha fazla olabilmektedir. Buna karşı lık

sermaye akımları, daha çok dışsal etkilerden ya da kredi

kısıtlamalarından kaynaklanmakta ise, ortaya çıkabilecek etkiler

istikrarsızlıklara yol açabilecektir .

Gelişmekte olan ülkelerin artan sermaye girişleri karşısında alması

gereken tedbirler bulunmaktadır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir 49:

1. Finansal entegrasyon sürecinde gelişmekte olan ülkeler global

sermaye hareketlerinden, kendilerine fayda sağlayacak polit ikaları

sürdürmeli ve bu süreçteki tehlikelerden kaçınmalıdırlar. Bu

bağlamda, makro ekonom ik yapı güçlendirilmeli, f inansal yapı

iyileştirilmeli, bankacılık denetim ve gözetim düzenlemeleri

yapılmalıdır.

49 (World Bank, 1997; Stiglitz, 2000
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2. Bu ülkelerde bankacılık sistemindeki zayıflık bilinse de sermaye

girişleriyle ilişkili olarak kredi artışlarının kontrol edilmesi önem

kazanmaktadır.

3. İyi işleyen sermaye piyasalarının varlığı, artan portföy yatırımlarını

çekerek potansiyel istikrarsızlık riskini azaltabilmektedir.

4. Gelişmekte olan ülkeler, ekonomik istikrarsızlıklara açık bir yapıya

sahip olmalarından dolayı, istikrarsızlıklara tepki gösterecek

mekanizmaları geliştirmeleri ve şokları ortadan kaldırıcı

düzenlemeleri yapmaları gerekmektedir.

5. Bütün bu düzenlemeleri yapanlar ve bilginin tam yayılmasını

sağlayıcı birimler arasındaki işbirliği, güvenli ve etkin piya salar için

son derece önem arz edebilmektedir.

Diğer yandan gelişmekte olan ülkelerin uluslararası fonlardan yeterince

pay alması, bu fonların ülke ekonomileri üzerinde olumlu etkiler

yaratması ve yine ülke üzerinde oluşabilecek muhtemel olumsuzlukların

giderilmesi amacıyla bu fonların yönetilmesi, esas itibariyle bu ülkelerin

rekabetçi bir serbest piyasa ekonomisi oluşturmuş olmalarına bağlıdır.

Rekabetçi bir serbest piyasa ve rasyonel makroekonomik polit ikalar,

enflasyonun düşük tutulmasını ve verimli y atırımların artmasını

sağlayacak ve sonuçta gerek yurt içi gerekse yurt dışı işlemlerdeki riskler

minimize edilmiş olacaktır. Kısaca bu ülkeler kendilerine yönelen fonların

olumlu yönlerini çıkarabilmek ve olumsuz etkilerini giderebilmek

amacıyla, siyasi ve ekonomik istikrarı sağlayıcı, piyasaları geliştirici

politikaları ön plana çıkarmaları gerekmektedir.

A – EKONOMİK SONUÇLARI

İkinci Dünya Savaşı sonrasında belirginleşen az gelişmiş ülkelerin kısır

döngüsü "tasarruf yetersizliği nedeni ile yatırım yapama ma ve yatırım

yapılamamasından dolayı tasarruf sağlayamama", iktisatçıları bu konu

üzerinde düşünmeye ve çözümler üretmeye zorlamıştır.
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Ön plana çıkan çözüm önerisi ise, az gelişmiş ülkeleri bu kısır döngüden

kurtararak, kalkınmalarını gerçekleştirmelerini sağlamaktı. Kendi

kaynakları ile bunu başaramayacakları gerçeği karşısında, devlet

adamları az gelişmiş ülkelere dış kaynak aktarımı konusunda aynı f ikirde

idiler. Dış kaynaklarla kalkınma bu ülkeler için nerede ise tek çözüm yolu

olarak gösteriliyordu 50.

Dolayısı ile, dış kaynaklardan sağlanması beklenen faydalar oldukça

fazlaydı. Dış kaynakların, az gelişmiş ülke ekonomisini canlandırıp ivme

kazandıracak, üretim kapasitesini artırarak kendi kendine yeterli bir

düzeye getirerek kalkınmasını sağlayacak, hem de alınan bu borçların

geri iadesini sağlayak projelerin hayata geçirilmesine yardımcı olacak bir

potansiyeli beraberinde getirmesi bekleniyordu.

Teoride bir hayli heyecan yaratan ve çok büyük umutlar bağlanan dış

kaynaklar, az gelişmiş ülkelerdeki bu bek lentileri karşılamaktan çok uzak

kalmıştır. Bir başka deyişle, teorideki beklentiler pratikteki sonuçlarla

örtüşmemiştir.

Dış kaynakların az gelişmiş ülke ekonomisine dahil olduğu ilk dönemde,

az gelişmiş ülke ekonomisinde ilk etapta üretim ve istihdam art ışları,

halkın sosyal refah düzeyinde bir yükselme görülmüştür. Bu durum, kısa

dönemde bir moral artışına, büyüme oranında artışa neden ol maktadır.

Ancak, dış kaynakların borç şeklinde sağlanan kısmı, faiz ve geri

ödemeleri başladığı zaman içine düşülen du rum, tam anlamı ile hayal

kırıklığıdır.

Dış borç faiz ve taksitleri, ancak canlanmaya başlamış olan ve henüz

sağlam temellere oturmamış olan az gelişmiş ülke ekonomisini derinden

sarsarak, bir bunalımın içine doğru itecektir. Bunun yanında, az gelişmiş

ülkelerin sağladıkları dış yardımları ve dış borçları, üretici faaliyetlerden

çok gösterişe yönelik lüks mallar için ve çoğu durumda da askeri

malzeme alımı için kullanmış olmaları da beklenen iyi sonuçların

alınamamasında etkili olmuştur.

50 Cem Alpar, Çok Uluslu Şirketler ve Ekonomik Kalkınma, sf. 89.
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Bu konuda elde edilen veriler ve incelenen tecrübeler, borçlanarak

kalkınmanın uzun vadede dışarıya kaynak akışına neden olduğunu ve

geçici refah artışının sonuçta yerini, ağır ekonomik bunalımlara ve acı

reçetelere bıraktığını göstermektedir.

Az gelişmiş ülkeler, artık borçlarını ödeyebilmek için borçlanır duruma

gelmişlerdir. Az gelişmiş ülkelerin ekonomik ve giderek siyasal karar

insiyatif leri dış kaynak sağlayanların eline geçmiştir.

Sermaye ihracı, sermayeyi ihraç eden ülkedeki atıl kaynakları harekete

geçirerek kapital izmin gelişmesine ve derinleşmesine hizmet ederken,

borçlu ülke yönetimlerini siyasi açıdan da mali sermayeye bağımlı hale

getirmiştir, mali sermaye tarafından yönlendirilmesine ve ülkenin ulusal

bağımsızlığının sorgulanmasına sebep olmuştur.

Rosa Lüxemburg incelemesinde; Alman emekçilerinden elde edilen artı

değerin Türkiye’ de demiryolları, limanlar, sulama tesisleri gibi

yatırımlarla kapitalleştirildiğini ifade etmiştir.  Alınan borç ile borç alınan

ülkeye verilen büyük siparişlerin ödemeler i yapılıyor, bu arada da tuz,

tütün, içki, ipek, balıkçılık gibi vergileri ile birlikte öşürler, demiryolları

için verilen kilometre garantileri, borçlar için teminat olarak Duyun -u

Umumiye’ ye aktarılıyordu.

Dış borçlar da devlet tarafından ağırlıkla köy lüden alınan vergilerle

ödeniyordu. Sonuç olarak Türk köylüsü, bu yatırımlar için kredi veren

Alman bankasına kar, imtiyaz hakkı, temettü ve faiz ödemek suret i ile

Almanya’ nın sermaye birikimini büyütüyor, yükünü taşıyordu. 51

Yaşanan tecrübe, dış borçlanma yoluyla kalkınma ve IMF kaynaklı

politikaların azgelişmiş ülkeler aleyhine sonuçlar doğurduğunu

göstermiştir. Bu polit ikalar az gelişmiş ülkelerle gelişmiş ülkeler

arasındaki eşitsiz ekonomik ilişkilerin  sürdürülmesi ve borç ödemelerinin

çeşitli yollarla garanti altına alınması amacını taşımaktadır. Borç geri

ödemeleri vasıtasıyla artan kaynak transferi, gelişmekte olan ülke

ekonomilerini ihtiyaç duydukları sermayeden mahrum bırakırken dış borç

51 Rosa Luxemburg, Sermaye Birikiminin Tarihsel Koşulları, çev. N. Kalaycıoğlu, İstanbul,
Kaynak Yayınları
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ödemesi yanında sürdüremedikleri büyümeleri sebebi ile borçla nma kısır

döngüsüne mahkum bırakmıştır.

Dış borçlanma hem borç veren ülkenin hem de alan ülkenin dışa açıklık

derecesini artırır. Özellikle “bağlı krediler” kredi veren ülkeden mal alımı

şartını taşıdığı için karşılıklı olarak ihracat ve ithalat artışı sa ğlamakta ve

her iki tarafın dışa açılma derecesini artırmaktadır.

Bu durum azgelişmiş ülke açısından dış ekonomik krizlerin ve şokların

ülke ekonomisindeki etkilerinin çok fazla olması anlamına gelmektedir.

Azgelişmiş ülke ekonomileri dünya kriz ve bunalı mlarından, gelişmiş

ülkelerden çok daha fazla etkilenmektedirler. Döviz darboğazı derhal

gündeme gelmekte ve IMF ve Dünya Bankası reçeteleri kendini

tekrarlamaktadır. Kredileri almak üzere verilen politika taahhütleri, bu

kuruluşların denetimlerini kabulle nmekten başka bir şey değildir.

Ülke içindeki kaynakların dış borç ödemeleri sebebiyle her yıl artan

oranda dışarıya ihraç edilmesi azgelişmiş ülke ekonomilerini olumsuz

etkilemektedir. Bu durum ülkenin tüketim -tasarruf –yatırım dengelerini

bozmaktadır.  Ülke net dış borç ödeme durumunda kaldığı zaman

tüketimi kısıp, yatırımı azaltıp, iç tasarrufları yatırımın üzerine çıkarmak

ve cari işlemler bilançosunda fazla vermek zorunda kalacaktır. Ülke

normal şartlardan daha fazla iç tasar ruf yaratmak , daha az iç yatırım

yapmak zorunda kalacağından büyük zorluk yaşayacaktır.

Bu zorlukları aşmak için sunulan IMF politikaları, arz yönlü monetarist

politikaları içermektedir. Monetarizm, piyasa ekonomisinin etkinliğini,

devletin ekonomiye en az düzeyde müdahalesini ama çlar. Fiyatların arz

ve talep tarafından belirlenmesini bekler.

Para miktarı ekonomideki düzensizliği yaratan en önemli unsurdur.

Öğreti, vergilerin yanında sosyal devlet harcamalarını da azaltarak özel

sektörün ve bireylerin üretimini artırmayı amaçlayan arz temelli ekonomik

yapı ile desteklenir. IMF tavsiyeli sıkı para politikaları sonucunda faiz

hadleri artmakta, iç kaynak açığının karşılanması için daha fazla dış

borçlanma yoluna gidilmektedir.
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Ihracatı ve borç servisini sürdürebilmek için develuasyon yoluna

gidilmekte, dış ticaret hadleri biraz daha kötüleşirken yatırımlar

azalmakta, vergi gelirleri azalırken giderler artmaktadır. Aynı zamanda

gelir dağılımı giderek kötüleşmekte, eğitim ve sağlık gibi sosyal devlet

hizmetleri azaldığı için siyasi huzur suzluk da artmaktadır.

Az gelişmiş ülke ekonomilerinin yaşadığı korumacılık, dış ticaret

hadlerinin aleyhte bozulması, doların değerlenmesi, faizlerin yükselmesi,

değişken faizli kredilerdeki artış gibi sorunların kaynağı dışarıdan gelen

şoklardır. Bu duruma care olarak önerilen IMF’ nin borç ertleme, yeni

borç verme şartları ve bu şartların sürekli denetimi, az gelişmiş ülke

ekonomisinin bu dış şoklara uyum sağlaması varsayımıdır.

Gelişmekte olan ülkelerin dış borcu, 1980' lerin sonunda, 1.100 milyar

dolar civarında idi. Bu ağır borç yükü karşısında, azgelişmiş ülkelerin

uzun dönemli kalkınma planları, yerini kısa vadeli bir amaca; borç

ödemeye ve borç ödemek için kaynak bulmaya bıraktı. IMF verilerinden

alınan bilgiye göre 1979-1982 arası dış borç faiz o ranı %15.5' e

yükselmiştir. 1970-1973 arası bu oran %6.7 civarında idi.

Meksika' nın 1982' deki, borcunu ödemeye devam edemeyeceğini

açıklamasıyla,beklenen borç krizi patlak verdi. 1980' ler boyunca da,

konu gündemde kalmaya devam etti. Meksika' yı kısa b ir süre sonra

Brezilya ve Arjantin izledi. Borç düzeyinin bu boyutlara ulaşmasının ve

neticede azgelişmiş ülkelerin büyük bir borç krizine sürüklenmelerinin

ardındaki bazı sebepler;

Borçlar, azgelişmiş ülkelerin kendi para birimleri ile değil, çoğunlukla

Amerikan Doları, Alman Markı, Yen, Sterlin gibi yabancı ülke paraları ile

hesaplandığı için, borç geri ödemelerinin de yabancı para ile yapılması

şart kılındı.

İkinci olarak, resmi ve özel borçlar arasındaki ayırıma da dikkat etmek

gereklidir. Azgelişmiş ü lkelerin, gelişmiş ülkelere ya da uluslararası

finans kuruluşlarına (IMF ya da Dünya Bankası gibi) olan borçları, resmi

borçlardır.
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Özel borç ise, uluslararası bankalar gibi kuruluşlara olan borçlardır. Bu

ayırıma dikkat edilmesinin nedeni, resmi borçları n ödeme koşullarının

borçlu ülke lehine özellikler taşımasıdır. Resmi borcun, ticari veya özel

borca nazaran vadesi daha uzun ve faiz haddi daha düşüktür.

Azgelişmiş ülkelerin resmi kredilerden çok, özel kaynaklardan

borçlanmak zorunda kalması, onların dah a uygun şartlarla kredi

almalarını engellemiştir. Böyle olunca da, borç miktarı daha hızlı

büyümüş, ödeme koşulları ağırlaşmıştır.

Bu arada, 1980' li yıllarda Dünya ticareti azalma eğilimine girmişti.

Azgelişmiş ülkelerin ihraç malları f iyatlarında da, bun a bağlı olarak

düşüşler olmuştur. Aynı dönemde, Doların aşırı değerlenmesi nedeni ile,

azgelişmiş ülkelerin mevcut borçlarında otomatik olarak büyük artışlar

meydana gelmiştir.

Bütün bu sebeplerin yanında, azgelişmiş ülkeler tarafından alınan

kredilerin verimli kullanılamaması; bu kredilerle kalkınmaya dönük

yatırımlar yerine, prestij yatırımlarına gidilmesi, askeri harcamalara

ayrılan çok yüksek miktarlardaki rakamlar azgelişmiş ülkelerin borç

yükünü artırmış, borç geri ödemelerini oldukça zorlaştırmıştır.

Dış borçların ödenmesinde içine düşülen bu durumdan, borçlu ülkelerin

yanı sıra alacaklılar da etkilendiler. Özellikle, az gelişmiş ülkelere büyük

miktarlarda krediler açan bazı ABD bankalarının kendileri de büyük bir

krize girdiler. Bu büyük krizi atlatabilmek için, kapsamlı borç ertelemeleri

üzerinde anlaşıldı.

Alınan kredilerin verimli kullanılmadığına verilecek en belirgin örnekler;

Markos yönetiminde Filipinler, Somoza yönetiminde Nikaragua ve Mobutu

yönetiminde Zaire' dir. Bu yöneticilerin yöneldiği lüks tüketim, israfa

varan askeri harcamalar, rüşvet ve diğer bazı yolsuzluklar, alınan

kredilerin verimli kullanılamamasına neden olmuştur 52.

52 Fikret Şenses, a.g.e., sf. 192.
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Ancak yukarıdaki örnekler tüm azgelişmiş ülkelerin davranış tarzı

olmamıştır. Dolayısı ile, onların içine düştüğü bu durumun diğer bazı

nedenlerinin olması gerekirdi. Bu nedenlerden ilki, borçlanmaya dayalı

yatırımın, azgelişmiş ülkelerde neden olduğu sorunlardı;

Azgelişmiş ülke, altyapı eksiğini gidermek için yatırıma giriştiğinde,

bunun sosyal getirisi tatmin edici olacaktır. Ancak, bu tür yatırım, borcu

geri ödemek için herhangi bir gelir yaratmayacaktır. Bu yatırımların yanlış

olduğu söylenemezse de, borçların genellikle kısa ve orta vadeli olarak

alındığı hatırlanırsa, sorunun burada olduğu düşünülebilir.

Ayrıca, ticaret hadlerinin giderek azgelişmiş ülkeler aleyhine bozulması

da, azgelişmiş ülkelerin borç geri ödemelerini zora sokan sebeplerden

birisi haline gelmiştir. Az gelişmiş ülkelerden sermaye kaçışının yüksek

rakamlara ulaşması da, dış borçların ve ödeme ko şullarının giderek

ağırlaşmasına neden olmuştur.

Yukarıda da değinildiği gibi, sermaye kaçışı, azgelişmiş ülkelerin dış borç

ödeme gücünü baltalar: Bir ülkedeki özel kişilerin varlıklarından büyük

bölümler yasal veya yasal olmayan yollarla yurt dışındaki bankalara

aktarılır. Bu da sermaye kaçışı olarak adlandırılır. Bunun, azgelişmiş ülke

ekonomisi üzerinde çeşitli sonuçları vardır: Birincisi, bu olay ithalat için

gerekli döviz miktarını azaltır ve dışarıdan daha fazla borç alınması

ihtiyacını doğurur. Eğer yeterince dış kredi (dış yardım -dış borç)

sağlanamazsa, iç yatırımlarda ve iç üretimde düşme meydana gelecektir.

Düşük yatırım ve üretim de, azgelişmiş ülkenin dış borç servisini düşürür.

Bu zorluklar da mali ve siyasi istikrarsızlık doğurarak, sermayen in kaçış

nedenini artırır. Dolayısı ile sermaye kaçışı daha da artar.

Sermaye kaçışının diğer bir etkisi de azgelişmiş ülkelerin gelir dağılımı

üzerindedir. Ülkede döviz azalması nedeni ile, yoksul azgelişmiş ülke

halkı, daha da artan kemer sıkma politikas ı ile karşı karşıya kalacaktır.

Tablo 8' de azgelişmiş ülkelerden sermaye kaçışı rakamlarına yer

verilmiştir.
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Sonuç olarak, İkinci Dünya Savaşı ertesinde artmaya başlayan ve daha

sonra giderek yoğunlaşan dış borç furyası, çok çeşitli etkenlerin de

katılması ile azgelişmiş ülkeler için bir çıkmaza dönüşmüştür.

Azgelişmiş ülkelerin içine düştüğü borç krizinden kurtulma çabaları, bu

konuda yeni f ikirlerin üretilmesini sağlamıştır. Bu fikirlerden bazıları; borç

ödemelerinin durdurulması, borç ödemelerin in bir kısmının (en azından

faizlerinin) affı ve geri ödeme planında sağlanacak bazı kolaylıklardır.

Bunlardan, borç ödemelerinin durdurulması halinde, eskiden olduğu gibi

herhengi bir askeri operasyon söz konusu değildir. Zaten, günümüzde

alacaklıların çoğu, özel ticari bankalar ve çok uluslu mali kuruluşlardır.

Bunlarla her an için borç erteleme anlaşmaları yapma yolu açıktır. Daha

da önemlisi, artık sanayileşmiş ülkeler borçlulardan bazılarının if lasını,

kendi çıkarları açısından da tercih etmedikleri i çin, talep edilmesi

halinde, zor durumdaki ülkelere ek kaynak bulmaktadırlar.

Alacaklı taraf, borçların ödenmesinde ısrar ederse, bunun sonucunda

kendisine de tesir edecek olumsuzluklar vardır. Şöyleki: Azgelişmiş ülke,

bu zor döneminde borcunu ödemeye dev am ederse, uluslararası ticarete

bir katkı sağlayamayacaktır. Gelişmiş ülkeden yapacağı ithalatı artık

yapamayacaktır.

Dış borç kullanımı sonucu ağır bir ekonomik bunalıma girmiş bulunan az

gelişmiş ülkelerin, bunalımdan kurtulma ve ekonomilerini istikrarl ı bir

yapıya kavuşturmak için başvuracakları önemli ve akılcı bir yol, dış

ticaret fazlası sağlayarak döviz gelirlerini artırmalarıdır. Döviz gelirlerini

artırmak için ise ya ihracatı artırmak ya da ithalatı kısmak gerekmektedir.

Ancak, hem ihracatın artması hem de ithalatın kısılması durumunda

sonuç yine, bunalımın artması olacaktır. Çünkü, eğer tüketim malları

ithalatı kısılırsa, toplumda temel ihtiyaç mallarının yokluğu nedeniyle

sefalet artacak, refah düzeyi iyice azalacaktır. Yatırım mallarının

ithalatının kısılması ise, ekonomide üretim kapasitesini azaltacak,

işsizliğe ve yoksulluğa neden olacaktır.
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İhracatı artırma çabaları da, az gelişmiş ülkeler adına pek olumlu bir

sonuç vermeyecektir. Şöyle ki; ihracatı artırma düşüncesi ile iç pazara

dönük üretim kısılmakta, kıt kaynaklar ve krediler ihracat sektörünü

teşvik amacı ile kullanılmaktadır.

Az gelişmiş ülkelerin bünyelerinde fazlaca barınan fırsatçılar için bu gibi

teşvikler, kısa yoldan ve çalışmadan zengin olmak için bulunmaz

fırsatlardır. Neredeyse maliyet f iyatının altında fiyatla yurt dışına mal

satanların amacı, fazla ihracat yapma görüntüsü ardında, bu tür

teşviklerden yararlanabilmektir.

İhracatı teşvik amacı ile sağlanan imkanlar, hayali ihracat olaylarını da

gündeme getirmiştir. Çeşitli şeki llerde yasa dışı yollardan sağlanan

dövizler, ihracat karşılığı elde edilmiş gibi yurt içine sokularak, ihracatı

teşvik olanaklarından faydalar elde edilmiştir.

İhracatlarını artırabilmek için uluslararası piyasada fiyat düşüren az

gelişmiş ülkelerin kazançları, piyasa fiyatlarının altına dahi düşerek mal

satmaya çalıştıklarından dolayı oldukça düşmekte, bu da az gelişmiş

ülkelerin aleyhine olan durumu artırmaktadır. Dolayısı ile ihracat

rakamları artmasına rağmen, az gelişmiş ülkelerin ödemeler

dengesindeki açıkları azalmadığı gibi, artarak devam etmektedir.

Dış borç ödeme baskısı altındaki az gelişmiş veya gelişmekte olan

ülkelerin döviz girdilerini artırmak için başvurdukları ithalatı azaltmak ya

da ihracatı artırmak gibi yolların hiç birisi onların probl emlerini

çözememektedir. Yani, borç batağına saplanmış olan az gelişmiş

ülkelerin, bunalımdan kurtulma çabaları, bunalımlarının daha da

derinleşmesine neden olmaktadır.

1982' de patlak veren ve tüm Dünyayı saran büyük borç krizi, ABD' nin,

uluslararası f inans kuruluşlarının ve uluslararası faaliyette bulunan ticari

bankaların, gelişmiş ülke hükümetlerinin ve az gelişmiş ülke

hükümetlerinin çabaları sonucu atlatıldı. Ancak, bu çözümün ana ögesi

olan “borç erteleme" nin, sorunu tamamen çözmeyip yalnızca sonu çlarını

geciktirdiği çok geçmeden anlaşıldı.
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1985 yılında, dış borç sorununda yeni bir dönemi başlatan "Baker Planı”,

en fazla borçlu 15 ülkenin borçlarını ödeyebilmesi için yeni kaynaklar

sağlamayı öngörüyordu 53 . Bu plan dahilinde sağlanması düşünülen

toplam kaynak miktarı 40 milyar doları buluyordu 54.

Ancak, Bu ülkelerin Baker Planı dahilinde sağlanması düşünülen bu

kaynaktan yararlanabilmesi için, IMF kaynaklı bazı yapısal reformları

gerçekleştirmeleri gerekiyordu. Piyasa ekonomisine geçiş için gerekli

şartları sağlamaları ise, bu reformların en belirgin olanı idi.

Ancak, görüntü farklı olsa da, sonuçta bu da, "borcunu ödeyebilmek için

borçlanma" olayından başka bir şey değildi ve sonucu da ertelenmiş bir

bunalımdı. 1987 başlarında tekrarlayan mali bunalım sonucu, uluslararası

bankacılık sektörü büyük yara almıştı .

1990 başlarında pek çok ülke "Brady Planı" çerçevesinde borç azaltma

anlaşmaları yapmışlardir. Ekonomilerini iyileştirmeleri şartı ile, ticari

bankalara olan borçları or ta vadeli bir ödeme planına bağlanmıştır. Bu

gibi çalışmalarla borç azaltma yanında, özellikle Latin Amer ika ülkeleri

borca karşılık hisse senedi değişimi ile, 12 milyar dolarlık borç azaltmayı

başarmışlardır.

Yine 1990 yılında gerçekleştirilen Houston Zirvesi ile Polonya' nın

borçlarının azaltılması, Bulgaristan' nın borçlarının yeni bir ödeme

planına bağlanmasına karar verilmiştir. ABD, Körfez savaşı sırasındaki

tavrından dolayı Mısır' ın 7 milyar dolarlık borcunu silmiş, 6 milyar dolar

tutarındaki borcu da kreditörler tar afından ertelenmiştir.

IMF kayıtlarına göre, gelişmekte olan ülkelerin dış borçlarının GSMH'

larına oranı 1986 yılında %37.9 iken, bu oran 1990 yılında %31.4 olarak

belirlenmiştir. Dış yardım ve borçlanmanın bu olumsuz koşullarının

dışında, aldığı krediler i akıllıca kullanıp, kalkınmasını ilerletmiş ve artık

kredi verecek duruma gelmiş ülkeler de mevcuttur. Bu da, dış yardımın

amacına ulaştığı durumların da varolduğunu göstermektedir.

53 Fikret Başkaya, Borç Krizi Üzerine Bir Deneme, Doğuş Matbaası, Ankara, 1986, sf. 96.

54 Fikret Başkaya, a.g.e., sf. 97.
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Kredi ihtiyacı içindeki her ülke, ülkesinin tüm verilerini sağlıklı bir b içimde

değerlendirip, ne kadar krediye ihtiyaç duyduğunu belirlemeli. İhtiyacı

içinde olduğu krediyi, hangi kaynaktan sağlamasının daha akılcı olacağı

konusunda karar vermeli. Aldığı krediyi, elde edeceği sosyo ekonomik

sonuçları maksimum olacak bir yatırım alanında değerlendirmeli ve aldığı

kredinin amacına ulaşmasını sağlamalıdır. Eğer bu süreç içinde herhangi

bir hata yapılırsa, çözülmesi oldukça zor problemlerle karşılaşılacağı da

kaçınılmaz bir sonuçtur.

Tablo 10 - Azgelişmiş ülkelerden sermaye kaçışı (1980-1985: Milyar Dolar)

Bölgeler 1980 1981 1982 1983 1984 1985

Afrika:

Yeni krediler 10 8.8 14 8 4.2 -0.8

Ertelenen borç 6d. 14.6 14.1 15.5 17.4 19.1 20.7

Net sermaye harek. -4.6 -5.3 -1.5 -9.4 -14.9 -21.5

Latin Amerika:

Yeni krediler 42.6 56.3 41.6 12 15 12.7

Ertelenen borç 42.1 56.5 61.1 51 55.2 55.1

Net sermaye harek. 0.5 -0.2 -19.5 -39 -40.2 -42.4

Asya:

Yeni krediler 37.4 24.9 31.1 25.4 18.7 28.9

Ertelenen borç oa. 30.9 26.6 29.7 33.4 36.5 38.9

Net sermaye harek. 6.5 -1.7 1.4 -8 -17.8 -9.7

Toplam: Tüm azgel. ülk. 80 90 86.7 45.4 37.9 40.8

Yeni krediler ve ertelenen borç öd (faiz +

anapara) 77.6 97.2 106.3 101.8 110.8 114.4

Net sermaye hareketi 2.4 -7.2 -19.6 -56.4 -72.9 -73.6

Ekonomik teoriler, doğal kaynakların "sınırsızlığı" kullanılma

potansiyellerinin "sonsuz" olduğu varsayımına dayandırılmıştır. Hava ve

su serbest mallar sayılıp, bunlara bedava mallar gözü ile bakılmıştır.

Oysa, özellikle azgelişmiş ülkelerin kalkınma çaba larının getirdiği ağır
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sorunlar, hava, su ve çevre kirliliği şeklinde de yaşanmaktadır. Kirlil ik, bu

gün toplumları tehdit edecek derecede yükselmiştir.

Ağır sanayileşme faaliyetlerinin yarattığ kirlilik artık hava, su ve çevrenin

kaldırabileceği seviyenin üzerine çıkmıştır. Çok uzun dönem gözardı

edilen çevre sorunları, artık çok acı bir gerçek olarak insanlığın karşısına

dikilmiştir. Bedava sanılan doğa unsurlarının bilinçsiz faaliyetler sonucu

oluşturduğu ağır maliyet omuzlarımızdadır.

Özellikle sanayi devriminden sonra geliştirilen üretim teknikleri, doğanın

sağlıklı bir şekilde varlığını sürdürebilmesi için gerekli olan sınırları aştı.

Bunun sonucunda doğaya saygılı olmayan bir ekonomik büyüme ve

doğaya egemen olma arzusu doğanın tahribini hızlandırmış, ekolojik

dengeleri bozmuş ve insanlığı büyük bir tehlikenin eşiğine getirmiştir.

Tüm sistemini "üretim için üretim" üzerine kuran ekonomik sistemler, bir

taraftan doğadaki enerji ve hammadde kaynaklarını eksiltirken, diğer

yandan da bir "atık" sorununu ortaya çıkarmıştır. Esasında, mevcut

üretim tarzlarının hiçbirisi bu konuda diğerlerinden farklı

davranmamışlardır.

İktisatçılar, büyümenin teknik sorunları i le ilgilenmekle sınırlı

kalmışlardır. İkinci Dünya Savaşı sonrasında yoğunlaşan uluslararası

sermaye akımlarının ve çok uluslu şirketlerin canlandırdığı kalkınma

çabaları, mal ve hizmet üretimini korkunç bir tempo ile artırmıştır.

1950' li yıllardan beri enerji, bakır, çelik, kereste ve et üretimi yüksek

oranda artmıştır. Çimento ve özel oto üretimi, plastik madde üretimi ,

aliminyum üretimi, hava trafiği hacmi aynı şekilde artış göstermiştir.

Bütün bu verilerden, dünya doğal kaynak ve hammaddelerinin ne kadar

büyük bir hızla tüketildiğini, doğanın ne kadar yoğun bir tempo ile tahrip

edildiğini anlamak çok kolay olacaktır.

İnsanlığın sahip olduğı en değerli cevher olan doğanın bu şekilde tahrip

edilmesi ve korunamaması, insanlığın tam anlamı ile kendi sonunu

hazırlamasıdır. Zaten çözüm için gecikilmiş olan bu konuda, biran evvel
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en geçerli polit ikaların uygulanarak kalkınma çabaları ile doğanın

barıştırılması gerekmektedir.

B – SİYASAL SONUÇLARI

Azgelişmiş bir ülke, gelişmiş bir ülkeden yardım aldığı zaman, olayın

doğası gereği, yardım aldığı ülkenin ya da uluslararası f inans kurumunun

etkisinde kalmaktadır. Bu durum ekonomik açıdan doğru olduğu gibi,

siyasal olarak da doğru bir tespittir. Nitekim gelişmiş ülkeler, yardım

kullandırdıkları azgelişmiş ülkeleri kendi güdümleri altına almak için, bu

ülkeler üzerindeki ekonomik yaptırım güçlerini kulla nmaktalar.

Azgelişmişlik kısırdöngüsü içindeki  ülkelerin dışarıya daha çok

borçlandıkça bağımsız dış polit ikalar izlemeleri zorlaşmaktadır.

Bu baskılar sonucunda gelişmiş ülkelerin ideolojilerini yaymak , ekonomik

avantajların yanında siyasal avantajlar da sağlamak ve bu düzeni

sürdürmek, gelişmiş ülkeler bakımından mümkün olmuştur. Her ülke,

Dünya üzerindeki tüm ülkeler, yanında veya etkisi altında daha fazla

ülkeyi bulundurma ve siyasal olarak daha güçlü görünme çabası

içindedirler. Bu amaçlarını gerçekleştirmelerinin bir yolu da, azgelişmiş

ülkelere görünüşte kalkınma çabalarını desteklemek için, ama aslında,

siyasal amaçlarını gerçekleştirmek için yardımlarda bulunmak tır55.

Azgelişmiş ülkeye getirilen yabancı sermaye, sermaye ihracı yapan

ülkenin siyasi ve askeri koruması altındadır. Sermayenin faiz olarak ihraç

edilmesi koruma fonksiyonunu iç denetim boyutuna yükseltmektedir.

Alacaklı ülkeler, borçlu ülkenin ekonomik gelişimini tüm ayrıntılarıyla

bilmek ve hatta izleyecekleri politikaları belirlemek hakkı nı kendilerinde

görürler.

Bu döngü, kendi uluslararası kurumlaşmalarını da yaratmıştır. İkinci

Dünya Savaşı sonrasında kurulan IMF, bütün uluslararası f inans

kuruluşlarının, bankaların ve gelişmiş kapitalist ülkelerin azgelişmiş

ülkelere karşı izleyeceği politikaları belirler duruma gelmiştir.

55 Yüksel Ülken, 20. Yüzyılda Dünya Ekonomisi, İst. Ünv. İktisat Fak. Yayınları, İstanbul,
1984, sf. 409.
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Dış borçlar, az gelişmiş ülkelerin demokrasileri için tehdit durumuna

gelmiştir. Uluslararası mali sermaye az gelişmiş ülkelerde varlığını tehdit

altında hissettiğinde siyasi istikrarsızlık yaratarak, kaynak akımını

keserek, gerici ya da antidemokratik yapılanmalara destek vererek

kendini güvence altına almaya çalışmaktadır.

Birinci Dünya Savaşı öncesinde Türkiye' nin içinde bulunduğu durum, dış

borçlanmanın bir devlet için getireceği siyasal sonuçlara çok açık bir

örnek oluşturmuştur. Osmanlı İmparatorluğu, 1854 ile 18 75 yılları

arasında büyük miktarlarda dış borç almıştır. Bu borçların koşulları

oldukça ağırdı. Osmanlı İmparatorluğu, borçlarını kamu kesiminden değil,

Londra ve Paris özel sektöründen sağlamıştır.

Osmanlı İmparatorluğu' nun gelirlerinin bir bölümü bu borçların karşılığı

olarak gösterilmiştir. Bu kadar ağır şartlarla alınan borçlar ekonomik

olmayan yatırımlara harcanmış ya da ileri dönük bir gelir yaratma özelliği

olmayan askeri harcamalara ayrılmıştı r.

Durum böyle olunca, 1863 yılında, Osmanlı İmparatorluğu' nun bütün

gelirinin yatırılacağı, devletin tüm borç taksitlerini takip edecek olan

Osmanlı Bankası kurulmuştur. Banka yönetimine Osmanlı Devleti

müdahale edemeyekti. Ancak, Londra ve Paris Bankerl erinin oluşturduğu

bir komite banka yönetimine müdahale edebilecekti. Bu durumda Osmanlı

Devleti, mali ve siyasi egemenliğini büyük oranda İngiliz ve Fransız

bankerlerine devretmiş oluyordu.

Bu şartlar altında, tüm ekonomik gücünü kaybetmiş olan Osmanlı

İmparatorluğu, 1876 yılında, borçlarını ödeyemeyeceğini ilan etmiş ve

tüm borç ödemelerini durdurmuştur. 1881 yılında, alacaklı devletlerin

çıkarlarını korumak ve borç ödemelerini takip etmek amacı ile Duyun -u

Umumiye kurulmuştur. Bu kurumun faaliyete geçmes i ile birlikte, Osmanlı

İmparatorluğu üzerindeki Avrupa baskısı en üst safhaya ulaşmıştır.

Görüldüğü gibi, ülkelerin tamamen ekonomik ya da insani amaçlı yardım

bulmaları pek mümkün değildir. Çünkü, sağlayacakları her türlü yardım

karşılığında, kendilerinden siyasal tavizler de beklenecektir. Böylece, dış
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yardım ve dış borçlar, azgelişmiş ülkeleri dışa daha da bağımlı hale

getirecektir. ABD' nin İkinci Dünya Savaşından sonra yaptığı Marshall

yardımları ve yine ABD' nin Truman doktrini çerçevesinde yaptığı

yardımlar bu duruma verilebilecek en güzel örnek lerdir. Burada, stratejik

öneme sahip iki ülke ekonomik olarak korunarak siyasal bir takım çıkarlar

sağlanmak istenmiştir 56.

Siyasal amaçlarla yardım yapan ülkeler arasında, ABD, İngiltere, Fransa,

Almanya, Çin, Japonya gibi zengin ülkeler sayılabilir. Sovyetler de

siyasal kaygılarla dış yardımlar yapmışlardı 57.

Uluslararası sermaye hareketlerinin uzun dönemde sermayedarlara

sağladığı bir diğer avantaj da, dış kaynak kullanan devletleri kontrol

altına almak ve gerekirse onları "ehlileştirmek "tir.

Dış borçlar zaman zaman az gelişmiş ülke demokrasilerini tehlike altında

bırakabilmektedir. Çıkarlarına ters düşen durumlarla karşılaştığında,

kredi sağlayanlar az gelişmiş ülkeye kredi akışını keserek, ülke içindeki

karşıt kesimleri destekleyerek siyasi istikrarsızlık yaratmakta ve bir

şekilde kendi varlığını güvence altında tutmaya çaba gösterebilmektedir.

Borçlanma yolunu izleyen iktidarlar, bu kararları ile yalnızca kendi

iktidarlarını değil, gelecek yönetimleri, gele cek nesilleri de borç yükü

altında bırakmış olmaktadır. Nitekim, Osmanlı İmparatorluğu' ndan kalan

borçları, Türkiye Cumhuriyeti üstlenmiş ve ödemiştir.

Dünya üzerinde bütün toplumların ileri hayat standardını yakalamak, tüm

temel ihtiyaçlarını rahatça ka rşılayabilmek, medeni bir hayat sürmek

uğruna giriştikleri kalkınma çabalarının, kendilerine daha başka

sorumluluklar yüklememesi için planlı, bilinçli ve akıllı davranış biçimi

sergilemeleri şarttır. Ancak bu şekilde, kalkınmanın sosyal ve siyasal

maliyet ini en aza indirgemeleri mümkün olacaktır.

56 Abdülbaki Pirimoğlu, a.g.e., sf. 27.

57 Mehmet Gönlübol, Uluslararası Politika: İlkeler-Kavramlar-Kurumlar, A.S.B. Fak, Yayın no:
546, 1985, sf. 157.



170

1969’da Raymond Aron uluslararası düzenin işleyişi konusunda  sadece

yok olmaktan kaçınmak için değil ama bir tek gezegen içinde bir arada

göreli olarak “en iyi” hangi şartlarda yaşanabileceğini sormuştur. Bu

bağlamda devletlerin anarşik sistemi içinde  düzen kavramı; birlikte

yaşamanın minumum şartları olarak ele alınmaktadır. Aron’a göre, göreli

olarak “iyi’nin açıkça minumum şartlarda olduğu görülmektedir. Buradan,

uluslararası düzen, küresel düzen ve tüm benzer amaçlı uygulamalar bu

anlamda değerlendirilmektedir.

Hedley Bull daha sonraları düzeni, insanların bireysel yada gruplarla

ilişkilerinde belirli amaç ve değerlerle desteklenen sosyal hayatın

düzenlenmesi olarak tanımlamaktadır. Bu tanımda da belirleyici olan,

düzenin sınırlayıcı ve minumum düzeyde olmasıdır.

Bu bağlamda sınırlandırılmış ve kırılgan toplumların üç temel hedefi

bulunmaktadır; devletler toplumunun kendini koruması, tek tek devletlerin

kendi bağımsızlıklarını sürdürmeleri ve devletler ve topl umlar arasındaki

savaş ve şiddetin denetlenmesi.

Bu bakış açısında, devletlerarası işbirliği ve uluslararası kuruluşlardan

beklenen ise, evrensel barışı sağlamak değil, sadece birçok bağımsız

ülke arasında kaçınılmaz olarak ortaya çıkan çatışmaları yatıştı rmak

olmaktadır. Bu anlamda uluslararası sosyal düzenin temel hedefi

devletlerin varlığını sürdürmeleri ve birlikte yaşamlarıdır.

Bu çoğulcu bakış açısını gerçekleştirmek için ise devletler sisteminde;

büyük güçler, güç dengesi, diplomasi, caydırıcılık ve benzeri

uygulamaların olduğu görülmektedir.

Düzen kavramının bu dar manada ele alınması ise soğuk savaşın gergin

ideolojik ve jeopolitik çatışmalarının bir yansıması olmuştur. Ancak,

gücün ve çıkarların yapısı, eşitsizliğin boyutu, kültür ve değerler

sisteminin ayrılığı ve kullanılan polit ik dilin sertliği  birçok çatışmanın

çözümünü zorlaştırmış hatta imkansız hale getirmiştir.

Dünya politikası farklı sosyal ve politik ideallerin arasındaki mücadelenin

alanı olmuştur. Bu sınırlı düzen kavramı ve adalete z oraki ilginin ilk
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nedeni, güç politikasının karamsar bakışından sürdürülebilir işbirliğinin

politik zorluklarından kaynaklanmaktadır.

Ancak ikincisi ise, küresel ve uluslar arası toplum karşısında paylaşılan

değerler ve ortak görüşün varlığına yönelik kuş kular olmuştur. Dünya

toplumu oluşturmak açısından başlanılan her girişim, dinsel açıdan,

sosyal organizasyon açısından, kültürel ve ahlaki açıdan köklü

farklılıklarla karşılaşmıştır.

Soğuk Savaş’ın bitmesinin ardından uluslar arası toplumun

oluşturulmasında adaletin daha fazla genişletilmesine yönelik, buna

paralel olarak da insan haklarının uygulanması yönünde bir artış olduğu

görülmektedir. 1990’larda küresel sürdürülebilir liğin temel gereksinimi

olan eşitliğin daha fazla olmasının, otokratik, antidemokr atik  ve baskıcı

rejimlerin ortadan kalkmasına bağlı olacağı düşüncesi ileri sürülmüştür.

Bu değişiklikleri ortaya  çıkaran durumlar nelerdir? Buna cevap olarak

beş aşamada toplanan nedenler ileri sürülmektedir:

Birincisi, maddi gelişmelerin anlam ının değişmesini yansıtmaktadır.

Minimal düzeydeki uluslararası düzen anlayışı tüm toplum ve devletlerin

yüz yüze geldiği ciddi değişiklik ve meydan okumalara karşı yetersiz

kalmaktadır;  büyük savaşların maliyetlerinin artması, ekonomik, ekolojik

ve sosyal anlamda karşılıklı bağımlılığın artması ve devletlerin,

uluslararası işbirliğine gittikçe artan oranda isteğinin oluşması örnek

verilebilir. Sonuçta, küreselleşmenin yarattığı problemlerin daha güçlü,

daha yoğun ve daha etkili uluslararası işbirliği içinde çözüml eneceği

ortaya çıkmaktadır.

İkincisi, küreselleşmenin işleyişi, zorla kabul ettir ilen kural ve kurumların

oluşmasını ve farklı toplumların nasıl kendi içinde düzenlemeler

yapabileceği konusunda tartışmaları da içermektedir. Devletler ekonomik

gelişme, çevre koruması, insan hakları, g öçmen krizinin çözümlenmesi,

uyuşturucu bağımlılığına karşı mücadele veya terörizme karşı mücadele

konusunda  etkili polit ikalar geliştirmek istediklerinde, sadece kendi

merkezi hükümetleri ile bağlantıda bulunan değil, daha geniş oranda
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yerel polit ik, ekonomik ve sosyal aktörlere ve uluslararası ve uluslarüstü

aktörlerle birlikte çalışmak zorunda kalmaktadırlar.

Problemler küresel ölçekte çözümlenmek istendiğinde, hükümetleri

sadece anlaşmaları imzalamaya ikna etmek veya zorlamak yeterli

olmamakta, aynı zamanda diğer insanların kendi toplumlarını düzenleme

biçimleriyle de ilgilendirmek gerekmektedir.

Buna ek olarak, uluslararası normların hem kuvvetin hem de ekonomik

yaptırım ve şartların kullanılması ile zorlayıcı uygulamaları, meşruluk ve

buradan adalet hakkındaki tartışmaları dışarıda bırakmayı

zorlaştırmaktadır.  Terörizme karşı mücadelede olduğu gibi,

görülmektedir ki  hegemonik devletler bile, uyguladıkları hem kuvvet

kullanımlarını hem de diğer politik şiddet biçimlerini haklılaştırma yolları

aramaktadırlar.

Sonuçta pragmatik ve etkili anlamdaki amaçlar için uluslararası

kuruluşlar, uluslararası toplumun na sıl olması gerektiği konusundaki

tartışmalara platform oluşturabilmektedirler.  Bu bağlamda, uluslararası

kuruluşların, küresel adalet konusundaki ortak fikir birliği çerçevesini

destekleyecek şekilde biçimlenebilmesi mümkün olmaktadır.

Üçüncü faktör, toplumların kendi içindeki organizasyonların ve

uluslaraşırı (transnational) ideolojik kuvvetlerin biçimlendirdiği

değişimleri yansıtmasıdır.  Böylelikle hükümetlerin meşruluğu -

demokratik, otoriter - gittikçe artan oranda ihtiyaçları, talepleri karşılama

kapasitelerine bağlı olmaya başlamıştır.

Bu durumda devletten ekonominin yönetilmesi; serbestleştirme,

özelleştirme ve küreselleşme konularındaki rolüne ilişkin olarak gittikçe

artan bir beklenti oluşmaktadır.  Yine polit ik meşruluk, ve kendi

geleceğini belir leme, insan hakları, ve vatandaşlık hakları konusunda

değişen fikirleri de devlet yansıtmaktadır.

Dördüncüsü, uluslarası toplumun normlarının sadece maddi ve pragmatik

çıkarları yansıtmadığı aynı zamanda ortak ahlaki amaçları da

yansıtabileceğine yönelik güçlü talepler bulunmaktadır. Kimi durumlarda
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bu, dünyanın en fazla gelişmiş dini veya laik, etik sistemine bağlıyken,

kimi durumlarda küreselleşme ve artan bağımlılık, tek bir dünyayı

paylaşıyor olma düşüncesi kozmopolitan bir ahlaki bilinç ortaya çıkarmı ş,

kimi durumlarda da dış politikayı biçimlendiren adalet düşüncesinden

ortaya çıkmıştır.

Beşinci olarak da gücün rolü belirleyici bir unsur olmaktadır. Devlet

sistemi içerisinde, aynı zamanda küresel ekonomi ve uluslaraşırı sivil

toplum içinde güç ve gücün dağılımına ilişkin değişiklikler olmuştur.

Örneğin önceki dönemde, güç olgusu yirminci yüzyılda, uluslararası

kurumların gelişmesinde özellikle Birleşmiş Milletler ve 1940’lardaki

Bretton Woods kurumlarının gelişmesinde oldukça etkili olmuştur.

Bugün, birçok insan için, küresel adaletin genel ilkelerinin tüm dünyaya

uygulanabilir olması imkansız görünmektedir çünkü bu ilkelerin

yerleşeceği veya uygulanabileceği  uluslar arası bir toplum yoktur ya da

çok zayıf biçimlenmiştir.  Birçok insan, genel küresel adalet ilkelerinin

uluslararası topluluğun olmaması ya da zayıf olmasından dolayı tüm

dünyaya uygulanamayacağı düşüncesindedir..

Uluslararası veya küresel topluluk nasıl meşru olarak tanımlanabilir ve

küresel adaletin uygulanabilir ilkeleri nelerdir? Bunu n için sosyal düzen

içerisinde sivil toplum, devlet ve pazar ekonomisinde meydana gelen

değişmelere göz atmak gerekmektedir. Bu alanlardaki değişmeler,

küreselleşmenin başını çektiği değişmeler olarak görülmektedir.

Tüm problemlerin tanımlanmasında kürese lleşmenin ekonomik, ekolojik

ve toplumsal alanlarda karşılıklı bağımlılık yaratan yoğun ve derin etkisi

olduğu ifade edilmektedir. Yoğunluk, gittikçe artan faaliyet sahası,

dağılım ve sınır ötesi işleyiş anlamında kullanılmakta, derinlik ise

toplumların yerel düzeydeki düzenlemelerinde  karşılıklı bağımlılık

temelinde kendi etkileri ve bundan etkilenmeleri anlamında

kullanılmaktadır.

Ekonomik anlamda küreselleşmeye bakıldığında; ekonomik pazarların

gittikçe artan bütünleşmesi -bu sadece sınırlar ötesi işleyiş anlamında
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değil uluslaraşırı üretim yapılarının bütünleşmesi anlam ındadır-

görülmektedir.

Bu bağlamda küreselleşmenin kültürleri, gelenekleri ve kendi yaşam

biçimlerine sahip siyasal birlikleri aşındırdığı ileri sürülmektedir. Bu ise,

paylaşılan tek bir dünyada ortak yaşama anlamında yeni gerçekleri

ortaya çıkarmaktadır. Sosyal işbirliği ve adaletin şartları değişmeye

zorlanmakta ve devlet içerisindeki sosyal  adalet anlayışı uluslararası ve

uluslaraşırı düzeylere taşınmaktadır.

Ancak, yoğun ve kuvvetli ekonomik değişim, kolayca ve otomatik olarak

ortak bir dünya görüşü değerler sisteminin oluşumunu sağlamamaktadır.

Bu durum ise çağdaş küresel kapitalizm içerisindeki büyük

eşitsizliklerden kaynaklanmaktadır. Yanıltıcı olarak küresel olarak

tanımlanan bütünleşme sürecinin dışında ya da kenarında kalan

dünyanın geniş bir kısmını kaplayan insanlar eleştirileri ile, ekonomik

bütünleşme ağı içerisinde ortak moral değerlerin oluşmasında engel

teşkil etmektedir.

Uluslaraşırı sivil toplum gruplarının uluslara rası toplum içerisindeki rolleri

gittikçe önem kazanmaktadır; birincisi, normların oluşturulması,

geliştirilmesi ve standart hale getirilmesindeki formal süreç içerisinde,

ikincisi, yeni normların ortaya çıkması ve uluslararası gündemde yol

alırken sosyal süreç içerisinde , üçüncüsü devletlerin, uluslararası

kurumların kurallarına uyum süreci içerisinde, ve nihayet birçok hükümet

faaliyetlerine doğrudan katılım yönündeki çabalara veya  polit ik ve sosyal

çatışma sonrası politik yeniden yapılanmalara öncülük etmek, geniş

ölçekli insancıl yardımlarla ilgilenmek.

Tüm bu alanlarda odak noktası ekonomistlerin, hukukçuların, bilim

adamlarının uluslaraşırı bilgi temelli ağları veya uluslaraşırı destek

ağlarının bilgi, f ikir ve değerleri olmaktadır. Uluslaraşırı de stek grupları,

sosyal hareketler ve uluslaraşırı ağlar, küresel adalet politikaları ve

normların gelişme süreçleri ve kurumsallaşmasında önemli rol

oynamaktadırlar.
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Bunların ötesinde küresel sivil toplumun geleneksel politikaların içeride

ve dışarıda sını rlarını aştığı, dayanışma, kimlik ve ortak birliktelik

açısından yeni tarzda politikaları biçimlendirici, destekleyici bir politik

alan olduğu ileri sürülmektedir. Buradan, küresel sivil toplumun politik bir

alan olması devlet ve diğer ekonomik, sosyal org anizasyonların kendi

iddialarını meşrulaştırmak için hakim olmak istemeleri ile her zaman

tehlike içinde oldukları görülmektedir.

Uluslararası toplumun yapısı gittikçe artan bir dayanışmaya doğru

gitmektedir. Bu değişmenin dört boyutu özellikle önemli olm aktadır;

birincisi, oluşan normların içeriği. Bu sadece birlikte yaşayabilme

anlamında değil, barışı ve güvenliği korumak için, daha geniş işbirliğine

dayalı dayanışmayı içeren normlar olarak ortaya çıkmalarıdır.

Örneğin saldırganlığın yasaklanması veya g üvenlik ve barışı tehlikeye

düşüren unsurların neler olduğu, çevreyle ve küresel ekonominin

yönetilmesiyle ilgili karşılaşılan sorunları istikrar ve eşitliği sağlama

temelinde çözmek, polit ik demokrasi, insan hakları gibi ortak değerleri

sürdürmek gibi. İk inci boyut, bu ise normların kaynağı ile ilgilidir.

Geleneksel plüralist dünya düzeni anlayışında hakim normlar, devletler

tarafından ve devletlerin rızası ile oluşturulmakta iken, dayanışmacı

anlayışta normların oluşturulması, daha geniş aktörler grubunu içine

alacak şekilde, hem devletler hem de devlet dışındaki gruplara  ancak

sadece rıza göstermeleri temelinde değil ortak fikir birliği içinde

oluşturulmakta olmasıdır. Üçüncü boyut ise, normların haklılaştırılması

(justif ication) ve değerlendirmesidir.

Genelde, önceki anlayışta, aktörler (devletler) normları oluşturmakta ve

desteklemektedirler çünkü onlara fonksiyonel yararları bulunmaktadır.

1945’den sonra uluslararası düzeyde kabul edilmiş temel prensipler;

insan hakları, saldırganlığın önlenmesi, ken di geleceğini belirleme gibi

genel ortak ilkelerin temelinde oluşturulmuştur. Dördüncü boyut ise bu

normların geleneksel uyum gösterme mekanizmalarından öte, yürürlüğe

konulmasında daha etkili bir çaba gösteriliyor olmasıdır.
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Devletlerin ve toplumların küresel ekonominin taleplerine uyum sağlama

konusunda, farklı potansiyelleri açısından bir biçim değişikliği

bulunmaktadır, gelişmekte olan ülkelerin kendi yapıları, ekonomik

seçimleri ile birleşmiş, dikta edilmeyen ama, daha genişleyen şartlara

uyum için zor layan kuruluşlar tarafından biçimlendirilmektedir. Sonuncu

olarak uluslararası hukuk ve kuruluşların, kuvvetli tarafın tek taraflı ve

çoğunlukla yasal olmayan davranışlarını engelleme potansiyellerinin

sınırlı olmasıdır.

Soğuk Savaş’ın ardından Batılı dev letlerin çoğunluğu tarafından adalet;

insan hakları, ölüm tehlikesi saçan diktatörlere karşı savunma, demokrasi

ve kendi geleceğini belirleme anlamında ele alınmıştır. Ancak

demokrasinin bu değerlerinin bir devlet içerisinde uygulanması istenirken

uluslararası kurumların karar verme mercilerinde demokrasinin bu

değerleri göz ardı edilmiştir.

Sosyal ve politik hakların uygulanması veya küresel dağıtıcı adalet

açısından  incelediğimizde şu sonuçları görmek mümkün olmaktadır;

1998 yılında savaşlardan 588.000 insan ölmüş,  sosyal şiddet ve adam

öldürme suçundan 736.000 kişi ölmüş , ancak açlıktan ve önlenebilir

hastalıklardan ise yaklaşık 18 milyon insan ölmüştür. Soğuk Savaş’ın

bitmesinin ardından 200 milyon kişinin ölümü ise yoksullukla ilgili

nedenlerden kaynaklanmıştır.

İnsanlar kendi inanç ve davranış kalıplarının değiştirilmek istenmesinde

iyi nedenler aramaktadırlar. Belirli değerlerin sosyal pratiklerde yaygın

olarak kabul edildiğini göstermek onları neden haklılaştırdığınızın geçerli

gerekçelerini sağlamamaktadır. Yargılama bir toplumdaki ahlaki veya

politik kültür içersinde yer almasıyla ilişkili olduğu için ancak bu

sağlandığında halkın geneli tarafından kabul edilir olmaktadır.

Derin değer farklılıkları ve eşit olmayan “güç” şartları içinde küresel

adalet hakkında neler söylenebilir? Birincisi, adalet üzerine tartışmak,

münakaşa etmek yerine daha geniş aktörler grubunu içine alacak şekilde

düşünmek; örneğin, devletler, sivil toplum örgütleri, şirketler,

uluslararası organizasyonlar. İkincisi ise, ka tılımcıların farklı kültürel,
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dinsel ve dilsel özelliklere sahip olduğunu kabul etmek  ve uygulamaları

bu temelde geliştirmek gerekmektedir.

C – ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Gelişmekte olan ülkelerin artan sermaye girişleri karşısında tedbirli

davranması yaşanması muhtemel sorunların önlenmesi bakımından

önemlidir. Bu tedbirlerden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir;

Finansal entegrasyon sürecinde gelişmekte olan ülkeler global sermaye

hareketlerinden kendilerine fayda sağlayabilecek politikaları sürdürmeli,

bu bağlamda makroekonomik yapı güçlendirilmeli , f inansal yapı

iyileştirilmeli, bankacılık denetim ve gözetim düzenlemeleri yapılmalıdır,

Bankacılık sistemindeki zayıflığa karşın, sermaye girişleriyle ilişkili olarak

kredi artışları kontrol edilmelidir,

Iyi işleyen sermaye piyasaları temin edilerek artan portföy yatırımları ile

potansiyel istikrarsızlık riski azaltılmalıdır,

Istikrarsızlıklara tepki gösterecek mekanizmaları geliştirerek şokları

ortadan kaldırıcı düzenlemeler yapılmalıdır,

Ekonomik birimler arasındaki işbirliği sağlanarak  güvenli ve etkili

piyasalar için temel oluşturulmalıdır.

1982' de bazı ülkelerin borçlarını ödeyemeyeceklerini ilan etmeleri ile

patlak veren krizi aşmak için taraflar çeşitli çözüm önerileri üretmeye

çalışmışlardır;

Dış kaynak sağlayan ülkelerin ortak yaklaşımı, borçlu ülkelerle tek tek

pazarlık masasına oturarak sorunların çözümünü sağlamaktı. Kredi

sağlayan ülkelerin ortak tavrına karşılık, borçlu ülkelerin yalnız

bırakılmaları onların pazarlık gücünü en aza indirmekte, hatta yok

etmekteydi.

Kreditörler borçlu ülkeleri tek başlarına kabul ederlerken, kendileri borç

verenler olarak ortak tavır takınmakta, onları IMF uyum programlarını

kabul etmeye zorlamakta, borç miktarında indirimi kabul etmemekte ve
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dış borç problemine piyasa ekonomisi kuralları doğrultusunda çözüm

bulmaya çalışmakta idiler.

Gelişmiş ülkeler, borçlu ülkelerin problemlerinin çözümünde en uygun

stratejinin, piyasa ekonomisine ve büyümeye dayalı, ülkeleri ayrı ayrı

değerlendiren IMF önerilerinin olduğunu destekle mekte idiler.

IMF de her fırsatta az gelişmiş borçlu ülkelerin problemlerinin çözümleri

için önerilecek genel yaklaşımların kabul edilmeyeceğini, her ülke ile tek

tek masaya oturularak çözüm aranacağını ifade etmiştir. IMF' nin çözüm

yolu ise, borçlu ülke lerin tekrar borç verilebilir duruma getirilmesi,

sağlanacak yeni borçlarla birikmiş borçların ödenmesinin sağlanmasıdır.

ABD' nin hazırlamış olduğu Baker Planı, yine borçluların bir araya

gelerek, bir kartel oluşturmalarını engelleyerek borçların ödenmesi ni

sağlamayı hedefliyordu. Plan, zamanın Hazine Bakanı James Baker

tarafından hazırlanmış ve 1983 yılında IMF ve Dünya Bankasının ortak

toplantısında kabul edilmişti. En ağır borçlu 15 ülkeye, borçlarını

ödeyeceklerini garanti etmeleri şartıyla ödeme kolay lıkları sağlanacağına

karar verilmiştir.

Böyle bir destekle, bazı ağır borçlu ülkelerin daha ağır sıkıntılara girmesi

engellenmek isteniyordu. Çünkü, bu ülkelerin ekonomilerinin

durgunlaşması, ABD' nin ve diğer gelişmiş ülkelerin çıkarlarına ters

düşüyordu: Gelişmiş ülkelerin ihracat pazarları sarsılıyor, ihracat oranı

azalıyordu.

Baker Planı dahilinde bu 15 en ağır borçlu ülkeye, toplam 30 milyar dolar

ek kaynak sağlanması düşünülmekteyd 58 . Borçlu ülkelerin de bu ek

kaynağı elde edebilmek için, kapsamı gen işletilmiş yapısal reformları

hayata geçirmeleri, piyasa ekonomisine geçiş için gerekli adımları

atmaları gerekiyordu. Baker Planının, alacaklıların diğer önerileri gibi,

yeniden ve daha çok borçlandırarak, zaten kötü olan durumu ileride daha

da ağırlaştıracağı endişeleri mevcuttu.

58 Arjantin, Bolivya, Brezilya, Şili, Kolombiya, Fildişi Sahilleri, Ekvator, Meksika, Fas, Nijerya,
Peru, Filipinler, Uruguay, Venezuella, Yugoslavya.
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Baker Planının uygulanmaya başlanmasının ardından geçen 3 yıl

sonunda, borçlu ülkelerin durumlarında düzelme olmadığı gibi,

bunalımları daha da ağırlaşmıştı. O güne dek, az gelişmiş ülkelerin

mevcut borç miktarında indirimi kesin likle kabul etmeyen alacaklılar, artık

bunun kaçınılmaz olduğunu gördüler. Zamanın ABD Hazine Bakanı

N.Brady, sınırlı bir borç indirimi önerisi ile Brady Planını ilgili lerin

dikkatine sunmuştur.

Baker Planı ile aynı paralelde hazırlanan Brady Planında yeni olan,

Brady Planında sözü edilmeyen "borç ana paralarında ya da faizlerinde",

kredi sağlayan bankaların indirime gitmesini tavsiye etmesidir. IMF ve

Dünya Bankası kaynaklarından oluşturulacak fonun, sözkonusu indirim ve

borç eksiltme işlemlerinde kullanılmasına da karar verilmiştir. Ayrıca

Brady Planı, borç krizinin bütün tarafları arasında işbirliğini tavsiye

etmiştir. Ancak plan, borçlu ülkelerin yalnızca ticari bankalara olan

borçlarının çözümü ile ilgilenmiştir. Plan 1989 yılındaki IMF ve Dünya

Bankası toplantısında kabul edilmiştir.

IMF de, artık borçlu ülkelerin problemlerinin çözümünde, borç ana para

veya faizlerin miktarında indirim yapılmasını gerekli görmekte, yeni

finansman şekillerinin de uygulanmasını tavsiye etmektedir.

Brady Planının sağlayacağı borç indirimi, bankaların borç faizlerideki

artışından dolayı silinip gidecektir. Ancak, doğru ekonomi polit ikaları,

gerçekçi kurlar, uzun vadeli büyümeyi sağlayacak polit ikalar, yüksek

enflasyonla mücadele ve denk bütçe uygulamaları sağlanırsa, ekonom ide

reel bir düzelme görülecek ve borç almaktan daha sağlıklı fonlar

oluşturulabilecektir.

Bu yöntemlerin dışında alacaklı ülkeler, alacaklarını tahsil edebilmek için

yeni çözümler aramaya başladılar. Borçlu ülkelerin bazı mal varlıkları ile

borçların takas edilerek bir miktar borçların ödenmesi bu çözümlerden

birisiydi. Diğer bir deyişle borçlu ülke dış borçlarını öz kaynaklarını

satarak ödemektedir. Bu da, özelleştirme tekniklerinden biri olarak

uygulanmıştır.
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Bu uygulama sonucunda,  teoride borç ve faiz ödemeleri sona erdiği

zaman dışarıya kaynak aktarımı bitecekken, borç karşılığı özkaynakların

devri ile, sonsuza dek dışarıya kaynak aktarımının yolu açılmış

olmaktadır. Diğer yandan, bu yolla ülke içişlerine karışma ve müdahale

çok daha kolaylaştırılmış o lmaktadır.

Tüm bu sakıncalarına rağmen yine de bu yöntem, son dönemde borç krizi

ile mücadelede çok fazla uygulanır hale gelmiştir. Bu durum alacaklı

ülkelerin borç krizi içindeki ülkelerin bu durumdan kurtulmaları için

gerekli ek kolaylıkları sağlamada özelleştirmeyi ön şart olarak

koymalarından da kaynaklanmaktadır.

1988 yılında, en ağır borçlu Latin Amerika ülkelerinden bir grup, "Rio

Kulübü" adı altında bir araya geldiler. Bu ülkeler; Meksika, Brezilya,

Kolombiya, Arjantin, Venezuella, Peru ve Uruguay i diler. Rio Kulübünü

oluşturmalarının ardında dış borç sorunu ile ilgili olarak alacaklılar

tarafından dayatılan önerilere karşı birlikte hareket etmek amacı vardı.

Birliktelikleri sonucu, kendileri açısından olumlu sonuçlanacak

yöntemlerin başında, borçlarda indirime gitmenin yani silinmesinin

olduğunu ifade ettiler. Bunu sağlamada da birlikte hareket etmenin

pazarlık güçlerini artıracağını düşünmekteydiler ve haklıydılar.
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SONUÇ

Az gelişmiş ülkelerin, özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında başlayan

borçlanma serüveni 1980' lere gelindiğinde, bazı ülkelerin borçlarını

ödeyemez duruma gelmeleri ile sonuçlanmıştı. 1980' lerin sonunda,

1.100 milyar doları bulan dış borçlar, artık az gelişmiş ülkeleri kalkınma

için değil, aldıkları borçların faiz lerini ve taksitlerini ödeyebilmek için

borçlanır duruma getirmişti.

Bu kısır döngü içinde az gelişmiş ülkelerin dış kaynak sağladığı gelişmiş

ülkelere karşı ekonomik bağımlılıkları en üst noktaya tırmanırken, siyasal

bağımsızlıkları buna bağlı olarak azalmıştı. Yabancı sermaye, gittiği

ülkeye ekonomik ve siyasal bağımlılığı da beraberinde götürüyordu.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında ağırlık kazanan sermaye hareketleri,

1980' lerdeki borç krizi patlaması ile sonuçlanmıştı. Bu tarihten itibaren

krizin bütün tarafları ve IMF ve Dünya Bankası gibi uluslararası

kuruluşlar, borç krizinin çözümü için tezler üretmeye çalışmışlardır.

Ancak, üretilen tezler genelde alacaklıların haklarını korumaya yönelik

olduğundan ve çözümü yeniden borçlanmada bulduklarından, az gel işmiş

ülkelerin problemini çözmekten uzak kalmışlardır.

İkinci Dünya Savaşından güçlenerek çıkan ve dış kaynak sağlamada

liderlik koltuğuna oturan ABD, sağladığı dış kaynaklarla az gelişmiş

ülkeleri kendi etrafında toplamış ve onları sürekli batının yörüng esinde

tutmaya çalışmıştır. Dış borçlar ABD' ye az gelişmiş ülkeleri ekonomik ve

siyasal olarak kontrol altında tutmakta çok önemli bir rol oynamıştır.

Bu dönemde, dış borç vermiş ülkelerin bu alacaklarını tahsil etmelerinde,

IMF ve Dünya Bankası gibi kuru luşlar başrol oynamışlardır. Dış borçlar

probleminin çözümünde IMF' nin getirdiği öneriler , alacaklı ülkelerin

çıkarlarının korunmasını ön planda tutmakta, borçluların lehine olacak

çözümlere yanaşmamaktadır.

Alacaklı ülkeler borçlu ülkelere ortak tavır ko yabilmelerine karşın, borçlu

ülkelerin böyle bir birlikteliğe giderek bir borçlular birliği oluşturmasına
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kesinlikle izin verilmemekte, bunu engelleyecek polit ikalar çok çabuk bir

şekilde oluşturulmaktadır. Borçlu ülkelerle "tek tek diyalog ısrarlarının

ardında yatan gerçek de budur.

1990' lara gelindiğinde, az gelişmiş ülkelerin problemlerine en gerçekçi

çözümün, mevcut borç miktarlarında indirime gidilmesi olduğu, diğer

çözüm önerilerinin az gelişmiş ülkeleri daha fazla borçlanarak mevcut

borçlarını ödeme durumundan kurtaramayacağı görülmektedir.

Ekonomik ve siyasal olarak yaşanan bu büyük çöküntünün yanında,

kalkınma hamlesi içindeki az gelişmiş ülkelerin yaşadığı çevre kirlenmesi

ve ekolojik denge bozuklukları, bilinçsiz kalkınma çabalarının neden

olduğu diğer sonuçlar olarak dikkate alınmalıdır.

21. yüzyıl başlarken insanlık etik sorunu, kimlik sorunu, uluslar ve

uluslararası düzen sorunu, insan hakları sorunu, yoksulluk ve eşitsizlik

sorunu, dış borç sorunu, demokrasi sorunu, savaş ve barış sorunu,

dünyayı kaplayan her türlü kirlil ik sorunu ile karşı karşıya kalmıştır.

İkinci Dünya Savaşı’ ndan sonra mali ve ticari ilişkileri düzenlemek için

kurulmuş olan uluslararası kuruluşlar, ülkelerin eğitim ve sağlıkla ilgili

yapılarının geliştirilmesini amaçlamış lardır, ancak amaçlara ulaşılamadığı

gibi, tam tersine zengin ve yoksul ülkeler arasındaki kişi başına düşen

gelir açısından farklılıklar gittikçe büyümüştür.

Küreselleşme; insanların hareket halinde olmaları sebebi ile binlerce

yıldır kültürel etkilerin ve bilginin yayılması devam etmektedir. Bugün

sermayenin, bilimin ve teknolojinin ulusal sınırları kolaylıkla aşması,

ekonomik sistemi küreselleştirmekte ve yüksek teknolojili i letişimin sınır

tanımayan kullanımı yerel kültürleri uluslarüstü yapmaktadır.

Kapitalist dünya ekonomilerindeki döviz kargaşası, mali kaos, silahlanma

harcamalarının sebep olduğu kaynakların israfı, devam eden

küreselleşme, bireyler, halklar ve uluslar arasında dengesiz paylaşım

yüzünden gittikçe sorunlu bir hal almaktadır; bu durum ise dünya çapında

küreselleşme karşıtı hareketlere yol açmaktadır. Tarihsel bir süreç olarak

küreselleşme bu bağlamda yeniden düzenlemelere ihtiyaç duymaktadı r.
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Günümüzde yaşanan globalleşme süreci nedeniyle hem uluslararası mal

akımları hem de uluslararas ı sermaye akımları açısından ülkeler daha

fazla birbirlerine bağımlı hale gelmişlerdir.

Gelişmekte olan ülkeler mali piyasalar üzerindeki kısıtlamaları kaldırarak

dünya piyasaları ile entegrasyona gitmek istemekte ancak bu durumda

uluslararası bir denetime tabi olmadan ülkeye giren ve çıkan yabancı

fonlardan dolayı mali krizlere yenik düşmektedirler. Çözüm olarak

uluslararası sermaye akımları içinde doğrudan dış yatırımları ekonomik

kalkınma için tercih etmekte ancak bu sisteminde çok masum olmadığı nı

sonuçları ile birlikte yaşamaktadırlar..

II. Dünya Savaşı sonrasında sermaye hareketleri ödemeler dengesinin bir

parçası olarak açıklanmakta ve dolaysız dış yatırımlarda uzun süreli

sermaye hesabının önemli bir kalemini oluşturmaktadır. Özellikle ülke

kalkınması ve borçların finansmanında önemli bir rolü olan doğrudan dış

yatırımların en önemli özelliği girişimcilerin kendi ülkeleri dışında başka

ülkelere mal ve hizmet sunmak amacı ile makine, teçhizat, know -how,

lisans, teknoloji ve organizasyon gönder mesidir.

Doğrudan dış yatırımları gerçekleştirenler dünya çapında faaliyette

bulunan çok uluslu şirketlerdir ve bunlarda genellikle yeterli altyapının

oluştuğu ekonomik ve siyasal istikrarın sağlandığı büyük pazarlara sahip

gelişmiş ülkeleri tercih etmektedirler. Günümüzde de doğrudan dış

yatırımların yaklaşık %80’ ini gelişmiş ülkeler arasında gerçekleşmekte

olup kalan %20’si için gelişmekte olan ülkeler ciddi bir rekabet içine

girmektedirler.

Türkiye’ye baktığımızda 1980 sonrası dönemde sağladığı doğrud an dış

yatırımlar önceye kıyasla daha yüksektir.  Tüm mahsurlarına rağmen

diğer çeşitli sermaye akımları ile karşılaştırıldığında tercih edilen

doğrudan dış yatırımları sağlayabilmek için Türkiye’ den beklenenler

vardır; Yapısal reformları gerçekleştirmede daha aktif olması, Avrupa

Birliği’ ne uyum kriterleri çerçevesinde ekonomik ve siyasal kriterlerle

birlikte, ekonomi yönetiminin gerek para gerekse maliye ve dış ticaret
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politikalarıyla desteklenmesi gibi. Yabancı sermaye hükmetme çabalarına

devam etmektedir...

Borç sorununun çözümünde, ulusal değil ortak güvenlik yaklaşımı ve

dolayısı ile silahsızlanma, uluslararası ticarette, mali ve parasal

ilişkilerde gerçekleştirilecek radikal reformlarla gelişmiş kapitalist

ülkelerin ve uluslararası kuruluşların te kelleri kırılmalı ve reforma tabi

tutulmalıdırlar.

İhtiyaç içindeki ülkelere yapılan dış borç ve yardım hareketleri politik

koşullara bağlanamamalı, bağımsız kuruluşların kontrolünde

gerçekleştirilmelidirler. Ağırlaşmış borç tutarlarında haksız uygulamal ar

sebebi ile şişen kısımların silinmesi ve kalan tutarın orta -uzun vadeye

yayılması, az gelişmiş ülkelerin ekonomik, sosyal ve siyasal varlıklarını

ve düzenlerini sürdürebilmelerine imkan tanıyacaktır .

Uluslararası ekonomik, sosyal, siyasal ilişkilerde t ek taraflı değil, her

zaman karşılıklı menfaatlerin gözetilerek hareket edilmesi, tüm unsurları

ile karşıt görüşlerin değerlendirilmesi ve dikkate alınması adil ve kalıcı

çözüme ulaşılmasını sağlayacaktır.
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