
“We are poor, because you are rich”**

G‹R‹fi

Küreselleflme günümüzdeki yeni düzenin/düzensizli-
¤in ya da sistemin ad›d›r. Bu yap› geçirdi¤i süreç içeri-
sinde temas etti¤i her ülkede farkl› etkiler oluflturmakta-
d›r. Bu etkiyle yeni yönetim, sistem, davran›fl, tüketim
kal›plar› vd. flekillenirken; mevcuttakiler afl›nma/eskime
süreci içine ço¤unluk itibari ile girmifllerdir.

Ulus-devlet, kalk›nma planlar›, ticaret yap›lar› ve ko-
flullar›, rekabet stratejileri gibi kurum ve kavramlar›n ar-
d›na ya “sonu” kelimesi eklemleniyor ya da köklü düzen-
leme ve de¤iflikliklerle yirmi birinci yüzy›lda yaflam flan-
s› öngörülüyor. 

Yirmi birinci yüzy›la do¤ru gidilirken “so¤uk savafl”
sonras›nda “küresel denge” diplomasisi ortadan kalk-
m›flt›r. Silahlanma yar›fl›ndan çok, teknolojik yenilik ve
buna ba¤l› ekonomik yap›lanma h›z› ve kapasitesi yeni
düzenin belirleyicisi olacakt›r.

Ulus-devletin jeopolitik yaklafl›mlar› yerine çokuluslu
flirketlerin jeo-ekonomik tav›rlar› küresel de¤iflimin
önemli bir iflaretidir. Bu flirketler mal, hizmet, sermaye,
teknoloji, telekomünikasyon, kredi kartlar› ve tüketim
modelleriyle tüm ulusal egemenlikleri etkilemektedir.

Yüzy›l›n bafl›nda, sadece dokuz sanayileflmifl ülkenin
(ABD, Almanya, Japonya, Fransa, Britanya, ‹talya, Ka-
nada, Hollanda ve Belçika) ihracatlar› en yüksek çoku-
luslu on flirketin (Shell, Exxon, General Motors, Toyota,
Ford, Mitsubishi, Nissho Iwai, Sumitomo ve Itoch Maru-
ben) toplam sat›fllar›n› geçebilmektedir (UN, 2000; 8).

Say›lar› 50-60 bini geçmeyen çokuluslu (büyük) flir-
ketler, yine onlara ba¤l› 6-7 yüz bin civar›ndaki ba¤l› flir-
ketleriyle küresel çapta nerede, ne, nas›l ve kim için üre-
tim yap›laca¤›na karar vermektedirler. Günümüzde ka-
rar verici birim ulusal hükümetlerden çok; New York,
Chicago, Londra, Singapur, Hong Kong, Tokyo, Frank-
furt, Roma veya Paris’teki uluslararas› finans pazarla-
r›nda ve ÇUfi’lar›n yönetim ve karar birimlerinde olmak-
tad›r. Bu durumun aç›klamas›, günümüz dünya ticareti-
nin yaklafl›k %70’inin bu flirketlerin aras›nda gerçeklefli-
yor olufludur.

Geliflmifl ülkelerin, ulusal kapitalizmden yoksun ol-
malar›, yüksek düzeydeki iflsizlik rakamlar›, h›zl› nüfus
art›fllar› ve fayda getirmeyen fiyatlardaki hammadde it-
halatlar›yla üretime dayal› çokuluslu yat›r›m aramaktan
baflka seçenekleri yoktur. Sadece bu yolla iflsizli¤i bir mik-
tar azaltabilmeyi, teknolojik düzeyde üretimlerini artt›ra-
bilmeyi ve rekabetçi avantajlara sahip yeni ihracat ürün-
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Özet 
Küreselleflme eski yüzy›ldan yenisine damgas›n› vuran önemli bir kavram olarak miras kalm›flt›r. Öyle bir

kavramd›r ki; di¤er kavramlar›n de¤iflmesine ve anlamlar›n›n kaymas›na neden olmufltur. Bu çarp›c› durum ulus-
devletler, flirketler ve bireyler için umut/umutsuzluk vaat etmektedir. R.Ruggiero’nun dedi¤i gibi, “O’na hangi
co¤rafyadan bak›ld›¤› önemlidir.” Çal›flmada, Küreselleflmenin sadece geliflmifl ülkelerin (geliflmekte olan ve
azgeliflmifl ülkelerin aksine) refah›n› artt›rd›¤› ve Merkantilistlerce de ortaya konulan s›f›r toplaml› bir oyun (zero-
sum game)  olup olmad›¤›  sorunsal› üzerinde durulmaktad›r. 

Abstract
Globalization and the Rich-Poor Divide

Globalization is an important concept that was inherited and left from the last century’s mark on the new one.
That is a concept that caused other concepts and their meanings become different. This remarkable situation is a
source of both hope and hopelessness for nation-states, firms and people alike. As R.Ruggiero puts it, it matters from
where one looks at globalization. In this study, it is dwelled on the questions whether globalization leads to more
prosperity only in the advanced world, and whether it is a zero-sum game as posited by Mercantilist philosophy. 
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toplumun neden geri kald›¤›” sorusuna karfl›l›k, yafll› bir Afrikal›n›n zay›f ama kendinden emin cevab›).
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leri gelifltirebilmeyi umut ederler. Bu nedenlerden dolay›
dünyadaki ülkelerin ço¤unda yat›r›m s›k›nt›s› yaflanmak-
tad›r. Ulusal ekonomilerin ço¤unlu¤u ÇUfi yat›r›mlar›n› çe-
kebilme ve seçilen ülke olma yar›fl› içindedirler.

KÜRESEL FAK‹RL‹K VE
ULUS-DEVLET

Ancak yat›r›mlar›n çekilmesi bile Latin Amerika, As-
ya ve Afrika ülkeleri için pek de vaatkar de¤ildir. Zira
tüm bu süreç e¤er fakir ülkelerde büyük bir ifl gücü yara-
tabilseydi ve bu ülkelerin ihracatlar›nda çok uluslu flir-
ketlerin onlara yapt›klar› sat›fla orant›l› bir art›fl gerçek-
lefltirmifl olsayd› endiflelenecek bir mesele kalmazd›. Bu-
gün ise neredeyse tüm az geliflmifl ülkeler çok uluslu flir-
ket mallar›n›n ithalatç›s› durumunda ve birço¤u çok cid-
di bir d›fl ticaret aç›¤›yla bo¤uflmaktad›r. Buna ra¤men
bu dengesizlik DTÖ (WTO) toplant›s›nda tart›fl›lmamak-
tad›r. 

Çok uluslular›n merkezlerinin ço¤u TRIAD (ABD, AB
ve Japonya) ülkelerinde bulunmas›na ra¤men bu flirket-
lerin milliyetsiz oldu¤unu söylemek mümkündür. Onun
yerine flirketlerin ulusal bir kökenleri ve kapsaml› küre-
sel amaçlar›n›n oldu¤u söylenebilir. Yegâne sorumluluk
hissedarlara karfl› oland›r. Ancak bu hisselerin uluslara-
ras› pazarlarda el de¤ifltirme h›z›, onlara sahip kiflilerin
belirlenmesini neredeyse olanaks›z hale getirmektedir.

Çok uluslulu¤un dünya çap›ndaki bask›n etkisi o den-
li yüksektir ki, halk taraf›ndan seçilmemifl bu birimler ül-
ke kurlar›n›n de¤erine, hammadde, enerji veya g›da fi-
yatlar›na karar verebilmektedirler. Bu flekilde birçok
ulustan milyonlarca insan›n kaderini etkiler. Sonuç itiba-
riyle demokrasinin özü y›k›lmaya bafllar. Çünkü vatan-
dafllar hiçbir flekilde ülkelerinin ekonomilerinin idare
edilmesinde söz sahibi olamazlar. Hükümetlerin bu du-
rumu de¤ifltirmek için gerekli güçten yoksun olmalar› ve
hatta çok uluslu güçlerin ç›karlar› yarar›na davran›fl ser-
gilemeleri yüzünden insanlar art›k hükümetlerinin kendi-
lerini temsil etti¤ini (ihtimal dâhilinde) düflünmezler. Ço-
kuluslu flirketlerin iflsizlik, mali spekülasyon, kur dalga-
lanmalar› ve ekolojik hareketler karfl›s›nda hiçbir sorum-
luluk hissetmemelerinin sonucu olarak yavafl yavafl bir
çeflit anonim küresel ekonomik ve mali tiranl›k oluflmak-
tad›r. Pazarlardaki globalizasyonun artmas›yla birlikte
ekonomi üzerindeki demokratik ulusal egemenlikler azal-
makta ve bununla birlikte bir ulusa veya toplulu¤a ait ol-
ma hissi de yok olmaktad›r. 

Bu yolla toplumda bunal›m ve her fleyden vazgeçme
duygusu hâkim oldu¤u kadar bu durum beraberinde hüs-
ran ve fliddeti de getirmektedir. Sonuç olarak hükümet-
ler ekonominin küreselleflmesinin neden oldu¤u sorunla-
r›n çözümü için karfl›l›¤›nda ortaklafla bir sorumluluk ta-
lep etmeden kendi yerel ve uluslararas› pazarlar›n› çok
uluslu flirketlere açm›fllard›r.

Bu yeni uluslararas›/uluslarüstü “yap›”n›n sorumlu-
luk almas›n› ve ortaya ç›karabilece¤i “negatif d›flsall›¤›”
s›n›rlamak/s›n›rlayabilmek için izlenebilecek bir yol ulus-
lararas› ekonomik, mali ve çevre örgütlerine tam üyeli¤i
de içeren temsil hakk› vermektir. En büyük ve en güçlü
çok uluslu flirketler dünyadaki enerji, metal, kimyasal
maddeler, g›da, bio-teknoloji, otomobil, uydu, elektronik,
bilgisayar, telekomünikasyon, ulaflt›rma, medya, mali ve
bankac›l›k alanlar›ndaki üretimin ve ticaretin neredeyse
tamam›na hükmetmektedirler. Davos’taki Forum hariç
tutulursa; ülkelerin hükümetlerinin çokuluslu flirket tem-
silcileriyle buluflup, yat›r›mlar, ekolojik koruma ve tekno-
loji edinimi hakk›nda görüflmelerin yap›laca¤› sürekli ve
etkili bir uluslararas› platform yoktur. 

Çok uluslu flirketler gibi uluslararas› bürokrasi de
ulus-devletlerin kaderleri üzerinde güçlü bir etkiye sahip-
tir. Bu oluflumlar bireyler/vatandafllar taraf›ndan seçil-
medi¤i halde dünya nüfusunun büyük bir bölümünü ilgi-
lendiren ekonomik oyunun kurallar›n› belirlemektedir.
Örnek vermek gerekirse, IMF ve Dünya Bankas›, gelifl-
mekte olan ülkelerin yurttafllar›n›n günlük yaflamlar›n›
bile olumlu ya da olumsuz etkileyebilen ekonomik politi-
kalar› (kimseye karfl› sorumlu olmaks›z›n) dikte etmek ve
yönetmek için büyük bir siyasi güce sahiptirler. Yap›s›
dahi demokratik olmayan bu kurumlar›n herhangi bir
öneri/reçete dayatmad›¤› belirtilmekle birlikte pratikte
baflka bir alternatif de zaten mevcut de¤ildir. Buna Afri-
kal› liderler taraf›ndan verilen ad TINA’d›r (There is no
alternative).

Günümüzün küresel sisteminde “Washington Kon-
sensüs”ünün önemli bir yeri vard›r. Bu uzlafl› ABD hükü-
meti ve kongresi, IMF, Dünya Bankas›, bankac›lar, çoku-
luslu flirket yöneticileri, siyasetçiler ve ekonomi bakanla-
r›n›n gerçeklefltirdikleri devaml› müzakereler sonucunda
ortaya ç›kan bir dizi ekonomik politika ilkelerini kapsa-
maktad›r. Temel görüfl flöyle özetlenebilir: Serbest Pazar
tüm ekonomik faaliyetlerin iflleyiflini düzenlemeli, devlet-
ler mali disiplini sürdürmek için müdahale etmeli, denge-
li bir döviz kuru oluflturulmal›, ekonomiyi liberallefltirme-
li, serbestlefltirmeli, özellefltirmeli, yeni ayarlamalar
yapmal› ve ayr›ca krediye ulaflmak ve yabanc› yat›r›mc›-
lar›n ilgisini çekmek için iflgücünü esnek hale getirmeli-
dir (Krugman, 1995; 29).

Dünya Bankas› ve IMF, DTÖ’nün de bu sürece kat›l-
mas›yla Washington Konsensüsünde al›nan kararlar tar-
t›fl›lmaz hale gelmifltir. Az geliflmifl ülkelerin ço¤u bu
ekonomi politika ilkelerinin kendilerine Singapur, Kore
veya Tayvan olabilmeleri için gerekli oldu¤una ayr›ca
kat› düzenlemelere gitmeleri ve ulusal pazarlar›n› d›fla
açma flokuna dayanma gereklili¤ine inançlar› tamd›r.
Düflünce, baz› neo-klasik varsay›mlara dayand›r›lmas›na
ra¤men içinde baz› endifleler bar›nd›rmaktad›r. Bu du-
rum baz› örneklerle de aç›klanabilir. Bunlardan ilki “mu-
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kayeseli üstünlük” kuram›d›r. Bu kurama göre, az gelifl-
mifl ülkeler, ucuz iflgücü ve do¤al kaynak üstünlüklerini
kullan›rlar ayr›ca piyasa engelsiz halde tutulur böylece
ihracat d›fl›nda ÇUfi’lar›n yat›r›mlar› da ülkeye çekilebi-
lir. Ancak bugün bu ülkelerin üstünlükleri yabanc› yat›-
r›m çekmede belirleyici de¤ildir. Bu nedenle yat›r›mlar
genellikle TRIAD ülkelerinde yap›l›r (Omerod, 1995;
1978).

Di¤er bir örnek ise; rekabetçi denge kuram›na göre,
“arz ve talebi dengelemek için ekonomiye müdahale et-
memeli’dir. Bunlar kendi kendine ayarlanabilir ve her-
hangi bir müdahale, ister yat›r›mc› olsun, ister kifliler
(tüm aktörler için) zararl› olabilir. Sonuç olarak devlet
mümkün oldu¤unca küçük olmal› hatta teorik ve ekono-
miye müdahale anlam›nda devlet yok olmal›d›r.

Bu durumun teorik izah› mümkün görünse de, hiçbir
ulusal gerçekli¤e uydurulamam›flt›r. Pratikte kalk›nma
sorunsal›n› aflm›fl G. Kore, Tayvan vb. ülkelerde devlet
bizzat giriflimci olmufl ve ulusal müteflebbislerini destek-
lemifllerdir. Hatta Porter, bu konuda daha da iddial› bir
biçimde ulusal iktisadi yap›lar ve ulus-devletle ilgili flöy-
le tespitte bulunmaktad›r: “ Rekabetçi üstünlük (compe-
titive advantage) oldukça yerel bir süreçle yap›l›r ve sür-
dürülür. Ulusal iktisadi yap›lar, de¤erler, kültürler, ku-
rumlar ve tarihlerdeki farkl›l›klar rekabetçi baflar›y› de-
rinden etkiler. Ulusun (home nation) rolü her zamankin-
den büyüktür ve büyük olacakt›r. Her ne kadar küresel-
leflme ulusun önemini azaltm›fl görünse de asl›nda böyle
de¤ildir. Rekabetçi olmayan yerli firmalar ve sanayiler
koruma fleklindeki birkaç ticaret engeli d›fl›nda, rekabet-
çi üstünlü¤ü sa¤layan beceri ve teknolojinin kayna¤›
ulustur (Porter,1990;19).

Buradaki ilginç bir nokta hem Marx’›n hem de küre-
sel sermaye yöneticilerinin ayn› noktada çak›flt›klar›d›r
ki; hem Marx hem de küresel sermaye yöneticileri dün-
yada maddi refah›n sa¤lanmas› ve devletin ortadan
kalkmas›n› ister. Aradaki fark, Marx bunu dünyadaki
tüm iflci s›n›f›n›n birleflmesiyle gerçeklefltirmeyi amaç-
lar, di¤eri ise sermayenin birleflmesiyle gerçeklefltirmeyi
amaçlar.

Dünyadaki yüz en güçlü ÇUfi’un her birinin sat›fllar›-
n›n geliflmekte olan ve az geliflmifl olan yüz yirmi ülkenin
sat›fl›ndan fazla oldu¤u gerçe¤i ikinci gruptakilerin
amaçlar›na çok daha yak›n olduklar›n›n bir göstergesi-
dir. “Bandung Konferans›” ve sonras›nda “ 77’ler Hare-
keti” bile, sonucu etkileme konusunda pek bir baflar›
kaydedilememifltir (UNCTAD; Kuzey-Güney Zirvesi, Pet-
rol fiyatlar›ndaki art›fl gibi istisnalar olmakla birlikte).

Bu durum GATT’›n bitirilip DTÖ (WTO)’ye dönüfltü¤ü
“Uruguay Round’da da net bir flekilde görülmüfltür. Top-
lant›ya 81 geliflmekte olan ülke kat›lmas›na ra¤men TRI-
AD toplant›s› biçiminde gerçekleflti¤i görülmektedir.

Geliflmekte olan ülkelerden sadece fiili, Uruguay,
Kosta Rika, Malezya ve Tayland gibi çok az say›da ülke-
de kifli bafl›na düflen y›ll›k gelir 5000 dolar› aflmakta ve
yoksulluk s›n›r› alt›nda yaflayan nüfus oran› %20’nin al-
t›ndad›r. Brezilya, Ekvator, Meksika, Peru ayr›ca Orta
Amerika, Orta Do¤u ve Güney Asya’dan yaklafl›k yetmifl
ülke çok daha az gelir oranlar›na sahiptirler ve nüfusla-
r›n›n %25 ile %40’› yoksulluk s›n›r›n›n alt›nda yaflamak-
tad›r. Ancak en fakir ülkeler Hindistan, Bangladefl, Hai-
ti ve Afrika k›tas›n›n büyük ço¤unlu¤unun da oldu¤u 25’i
aflk›n ülke olmakla birlikte, y›ll›k gelir ortalamas› 1500
dolar›n alt›nda ve nüfuslar›n›n %50’den fazlas› yoksul-
luk içinde yaflamaktad›r (UNDP,1998; 1-17). Son yedi y›l-
da da bu durumu de¤ifltirecek bir geliflme gözlemlenme-
mifltir.

2000 y›l›na gelindi¤inde, yaklafl›k 1.3 milyar insan
yoksulluk s›n›rlar› içerisinde yafl›yordu. XXI. Yüzy›lda ge-
zegenin en fakir halklar›n›n da¤›l›m›; Asya’da alt› yüz
milyon, Afrika’da dört yüz elli milyon ve Latin Ameri-
ka’da iki yüz yirmi milyon olarak tahmin ediliyor. 

1990 y›l›ndan günümüze UNDP’de ‹nsani Geliflim En-
deksi (‹GE) adl› bir teknik kullan›lmaktad›r. Böylece ulu-
sal yoksullu¤un ulaflt›¤› boyutlar daha do¤ru hesaplana-
bilmektedir. Bu yeni teknik kifli bafl›na düflen GSMH ile
di¤er iki de¤iflkeni –ortalama ömür ve e¤itim- birlefltirir.
Ayr›ca sa¤l›k, bar›nma, içme suyu ve g›da gibi temel in-
san ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas› da göz önünde bulundu-
rulur. Bu durum GSMH’daki iyileflmeden daha gerçekçi
bir görüntü sunar. Çünkü nüfusun büyük ço¤unlu¤u için
bir iyileflme anlam›na gelmemektedir.

Bu göstergeler (‹GE) kullan›larak 180’e yak›n ülkede
insan geliflimiyle ilgili derecelendirmeler yap›lm›flt›r. De-
recelendirmenin sonucunda yoksullu¤un genel ve refa-
h›n daha istisnai oldu¤u görülebilir.

Dünya Bankas›’n›n yoksulluk ölçütü günlük bir dolar-
dan daha az bir gelirdir ve UNDP’nin “insani geliflim” de-
recelendirmesi geliflmekte olan dünyada var olan yoksul-
lu¤u do¤rular. Bu tablo ayr›ca söz konusu ülkelerin va-
tandafllar›n›n ço¤unun düflük sat›n alma güçleri oldu¤u-
nu ve bu durumun da bu ülkelerde ulusal boyutta gerçek
bir Pazar ekonomisinin engellendi¤ini gösterir. Ekonomi
ne kadar liberal hale getirilse, yeni düzenlemeler yap›lsa
ve özellefltirilse de nüfusunun önemli bir ço¤unlu¤u ulu-
sal ya da küresel pazar›n d›fl›nda kalmaktad›r. Bu neden-
le bu ülkeler küresel pazara entegre olmakta çok güçlük
çeker.

Günde bir dolardan daha düflük kifli bafl› ulusal gelir
ve insani geliflme standartlar›n›n düflüklü¤ü az geliflmifl
ve geliflmekte olan ülkelerin küresel ekonomiye entegre
olmas›n› engelleyecek tek hatta en önemli engel de de¤il-
dir. Bilimsel ve teknolojik gerilik de yoksullukta çok bü-
yük öneme sahiptir.

Yrd. Doç. Dr. O¤uz KAYMAKÇI
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Bir ülkenin küresel anlamda bilimsel ve teknolojik ge-
liflmiflli¤i bilim adam› ve mühendis say›s›, bilgisayar kul-
lan›m oran› ve bilimsel, teknolojik araflt›rmalar ve gelifl-
tirme alan›nda yapt›¤› harcamalarla ölçülür. Ancak dün-
ya nüfusunun 3/4’üne sahip geliflmekte olan ülkeler dün-
yadaki bilim adam› ve mühendislerin %10’una sahiptir.
Bunlar›n da¤›l›m› da; %7 Asya, %1.8 Latin Amerika,
%0.9 Arap ülkeleri ve %0.3’de geri kalanlard›r. Bu ül-
keler dünyadaki toplam bilgisayar miktar›n›n %3’üne
sahiptir. Ayr›ca Ar-Ge’ye ayr›lan pay toplam tutar›n
1/75’i gibi önemsiz bir miktard›r (UN, 2001; 146).

FARKI SA⁄LAYAN ULUSAL
YEN‹L‹K M‹?

Özellikle AGÜ’lerin bilimsel ve teknolojik aç›klar› tüm
bu ekonomilerin yeni yüzy›lda kendi bafllar›na yaflama
olanaklar›n› ciddi biçimde etkileyecektir. Çünkü küresel-
leflmenin belirleyici bir özelli¤i de, dünyan›n gelifltirilmifl
mal ve hizmet ihtiyac›n›n her geçen gün artmas›d›r. ‹leri
teknoloji içerikli ürünlere duyulan talep, hammaddeye
veya az ifllenmifl mallara olan talepten çok daha h›zl› bü-
yümektedir. ‹leri teknoloji içerikli mallara olan talep y›l-
da %15 gibi bir oranda artarken, düflük teknoloji içeren
ürünlerde %5 ve hammaddede de %2-3 aras›nda ger-
çekleflmektedir. Ulusal tabanl› flirketler de rekabete da-
yanabilmek için teknolojik yenilenme içinde olmak zo-
rundad›r. Bunu gerçeklefltiremeyen ekonomiler yavafl
yavafl küresel pazardan d›fllanmaktad›r ( UN,
a.g.e.;147).

Durumu daha da zorlaflt›ran geliflmifl ülkelerin s›naî
ve fikri mülkiyet haklar›n› koruyan ve kopyalanmas›n›
olanaks›z hale getiren kanun ve düzenlemeler gelifltirmifl
olmalar›d›r. Hâlbuki geliflmifl ülkeler “geriye do¤ru mü-
hendislik” (reverse engineering) yöntemini s›kl›kla kul-
lanm›fllard›r. Almanlar ‹ngiliz tak›m tezgâhlar›n›, Japon-
lar Leica foto¤raf makinelerini, Sovyetler Amerikan trak-
törlerini, otomobillerini, Alman tanklar›n› vb. akla gele-
bilecek tüm mekanik ürünleri “sök tak mühendisli¤i” ile
üretmifllerdir. Sanayi devriminin yay›lmas›nda tersine
mühendisli¤in örnekleri say›s›zd›r ( Freeman ve Soete,
2003; 342).

Ulusal yenilik sistemlerindeki tercihler de kalk›nma
h›z› ve yap›s›nda önemli roller oynam›flt›r. Örne¤in Do¤u
Asya’n›n baflar›l› örnekleriyle Latin Amerika k›yasland›-
¤›nda bu durum daha net görülebilir.

Tablo.1 Ulusal Yenilik Sistemlerinde, 1980’lerdeki
Farkl›laflmalar

Kaynak: C. Freeman ve L.Soete (2003), “Yenilik ‹kti-
sad›” TÜB‹TAK A.D. Ankara. s.350.

“Kuzey’den ‘Güney’e do¤ru kapsaml› bir kaynak
transferi ile (1974’te kabul edilen YUED -yeni bir ulusla-
raras› ekonomik düzen- kapsam›nda) belki de sorunun
çözülece¤i düflünülebilir. A.Gunder Frank’›n ifadesiyle;
“ar›zalanan makine çal›fl›r duruma gelebilir”. Bu duruma
dünya ölçe¤inde Keynes’çilik ad› verilebilir. Ancak bura-
da bir ikilem söz konusudur: Ekonomik iliflkiler ve sorun-
lar›n ele al›n›fl› “Kuzey-Güney” ba¤lam›nda m› ele al›n-
mal› yoksa “ortak ç›karlar ve karfl›l›kl› ba¤›ml›l›k ba¤la-
m›nda m›”? Bu önemlidir çünkü e¤er ilk yaklafl›m seçilir-
se bu durum birçok kalk›nma tezlerinde ortaya konulan
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AGÜ’nün geliflmifl ülkeyle iliflkisi, geliflmifllik de¤il az ge-
liflmifllik do¤uracakt›r düflüncesiyle çeliflecektir. ‹kinci
yaklafl›mda ise eflit olmayanlar›n aras›nda bir eflitlik uy-
gulamas› söz konusudur. Di¤er bir ifadeyle eflit olmayan-
lar›n rekabet ortam›nda denk kabul edilmesidir (Kay-
makc›, 2005; 194).

SONUÇ YER‹NE

Teknolojik ve bilimsel geri kalm›fll›¤›n da a¤›r bask›-
s›yla geliflmifl ülkelerin d›fl›ndaki di¤er ülkeler gelifleme-
me durumuyla karfl› karfl›yad›rlar. Bu ülkeler onlarca y›l
boyunca hemen her çeflit modeli ve ideolojiyi kullanarak
kalk›nmay› denemelerine ra¤men yoksulluk k›s›r döngü-
sünü k›ramam›fllard›r. Bu amaçla gerek IMF ve gerekse
Dünya Bankas›n›n direktif ve reçetelerine büyük bir gay-
retle uymaktad›rlar.

Bununla birlikte istenen makro ekonomik istikrar, ya-
banc› sermaye girifli ve buna ba¤l› olarak teknoloji ve is-
tihdam art›fl› geliflmekte olan ülkeler ve az geliflmifl ülke-
lerde sa¤lanamad›. Hammadde ve düflük teknoloji içeren
mallar›n ihracat› ise yetersiz gelir oluflturmaktad›r. Bu
durum geriye borçlanma seçene¤ini b›rakmaktad›r ki;
azgeliflmifl ülkeler bir yana geliflmekte olan ülkelerde bi-
le bu yükten kurtulabileceklerine dair bir durum gözlem-
lenmemektedir.

Günümüzde küreselleflme ile ortaya ç›kan entegras-
yon biçimleri özellikle geliflmekte olan ve azgeliflmifl
ulus-devletlerin güç ve etkinli¤ini azaltm›flt›r. Ulus-dev-
letlerin gücünün zay›flamas› ise çokuluslu flirketlerin gü-
cünü ulusal ve uluslararas› arenada art›rm›flt›r.

Bölgesel bloklaflma hareketleri ise geliflmekte olan
ülkeler ve azgeliflmifl ülkeler için fazla bir fayda olufltur-
mazken, geliflmifl ülkelerin oluflturduklar› (AB, NAFTA
gibi) “ticaret sapt›r›c› etki” (trade diversion effect) yoluy-
la dünyan›n geri kalan›nda d›fl ticaret gelirlerini s›¤laflt›-
r›c› etki oluflturmaktad›r.

Azgeliflmifl ve geliflmekte olan ülkelerden geliflmifl ül-
kelere do¤ru gerçekleflen “d›fla kaynak transferi” olgusu
ise fakirlik k›s›r döngüsünün bir baflka halkas›n› olufltur-
maktad›r. 

Tüm bunlar›n karfl›s›nda S.Amin, A.G.Frank ve ben-
zeri görüfl sahiplerinin destekledi¤i “Çevre”de kalk›nma-
n›n gerçek koflulu olarak; Merkez kapitalizminden “ko-
pufl (delinking)” sav› flu an için de ütopik niteli¤ini pra-
tikte sürdürmektedir.

Ha-Joon Chang ise; dört maddeden oluflan bir yakla-
fl›mla çözüm önermektedir. Bunlar flöyle özetlenebilir:

- Geliflmifl ülkelerin tarihi deneyimleri hakk›nda ka-
muoyunun bilinçlendirilmesi,

- Geliflmekte olan ülkelere sa¤lanan iki yanl› ve çok
yanl› finansal desteklere iliflkin koflullar radikal biçimde
de¤ifltirilmelidir. Ortodoks reçete ve standart bir “en iyi”
politikan›n var olmad›¤› kabul edilmelidir,

- Dünya Ticaret Örgütü’nün Kurallar› geliflmekte
olan ülkelerin endüstriyel geliflmeleri (gümrük vergileri
ve sübvansiyonlar› daha aktif kullanabilmeleri) için yeni-
den yaz›lmal›d›r,

- Kurumsal geliflme teflvik edilmelidir ancak bu, tüm
kurumlar grubunun empozesi anlam›na gelmemelidir
(özellikle bu kurumlar›n gelifltirilmesinin, geliflmifl ülke-
lerde ald›¤› zaman göz önüne al›nd›¤›nda).

Son olarak bahse konu ülkelerin kendi politika ve ku-
rumlar›n› oluflturmad›klar› /oluflturamad›klar› takdirde
ülkede oluflacak kalk›nma ve yat›r›m (iç ve d›fl) atmosfe-
ri sa¤l›kl› bir flekilde oluflmayacakt›r.
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