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ABSTRACT 

In 1944 the United Nations Monetary and Financial Conference in Bretton Woods, 

paved the way for world trade , international markets, and therefore, the U.S. Dollar had 

been the main mean of payment. During this period, the practitioner of Neo-liberalism , the 

World Bank and the International Monetary Fund -IMF established. These organizations 

have proposed fiscal discipline , trade liberalization , financial liberalization , privatization, 

and deregulation policies for developing countries to enable sustainable development in the 

1980s to mid-1990s.  

On the contrary to the assertions of amending unfair income distribution for all over the 

World,   Neo-liberal view has increased the gap between the world's richest and poorest 

countries. Moreover, on the basis of the recent global financial crisis(2008), this unfair 

distribution of income between the center and periphery countries have been effective. 

Globalization have become a prevention for global capital in the face of falling profit rates. 

This situation has been carried out via trade liberalization, the removal of barriers to global 

mobility of capital and foreign investments. After 1980, Neo-liberal view has tried to 

increase its life-span with reorganization, globalization, and financialization. In conclusion, 

state interventions into the recent global financial started in 2008 has not succeeded yet.  

Keywords: Neo-Liberalism, Financial Crisis, İncome Distribution,Globalism. 

ÖZET 

1944 yılı Bretton Woods da Birleşmiş Milletler Para ve Finans Konferansı ile Dünya 

ticaretinin önü açılmış, uluslararası piyasalarda Amerikan Doları  temel odeme aracı 

olmuştur. Yine bu dönemde  neo-liberalizmin uygulayıcısı olan Dünya Bankası ve 

International Monetary Fund-IMF kurulmuştur. Bu kuruluşlar 1980’den 1990’ların 

ortasına kadar sürdürülebilir kalkınma için mali disiplin, ticaretin serbestleştirilmesi, 

finansal liberalizasyon, özelleştirme ve deregülasyon politikalarını gelişmekte olan ülkelere 

önermişlerdir. 

Dünya genelinde adil olmadığı bilinen gelir dağılımını düzelttiği konusunda ki 

iddiaların aksine, Neo-liberal model Dünyanın en zenginleriyle yoksulları arasındaki 
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uçurumu daha da açmıştır. 2008 küresel krizi dünyadaki gelirin merkez-çevre ülkeleri 

arasında adaletsiz dağılımın da etkili olmuştur. Küresel sermayenin azalan kar oranları 

karşısında bir önlem küreselleşme gündeme getirilmiştir. Bu, ticaretin serbestleştirilmesi, 

küresel sermayenin hareketliliğinin ve yabancı yatırımların önündeki engellerin 

kaldırılmasıyla gerçekleştirilmiştir. 1980 sonrasında Neo-liberal görüş, yeniden yapılanma, 

küreselleşme ve finansallaşma ile ömrünü uzatmaya çalışmıştır. Sonuç olarak, 2008 de 

başlayan küresel krize devlet müdahaleleri de işe yaramamıştır.  

Anahtar Kelimeler: Neo-Liberalizm, Finansal Crisis, Gelir Dağılımı, Küreselleşme. 

1. Tanımı ve Kısa Tarihçesi 

Neo-liberalizm düşüncenin temelini klasik liberalizm teorisi ve 1944 tarihli Bretton Woods 

anlaşması oluşturmuştur.  İkinci dünya savaşı sonrası(1944) Bretton Woods’da  yapılan 

Birleşmiş Milletler Para ve Finans Konferansı sonrası imzalanan Bretton Woods Anlaşması ile 

uluslararası ticaretin yeniden başlaması ve uluslararası para sisteminin hızlı bir şekilde 

yeniden oluşturulması amaçlanmıştır. Bu konferans sonucunda oluşan sistemde neo-liberal 

politikaların uygulama aracı durumunda olan Uluslararası Para Fonu (International Monetary 

Fund-IMF) ve Dünya Bankası (World Bank-WB) kurulmuştur. Ancak  neo-liberalizm ortaya 

çıktığı bu ilk yıllarda pek etkin olamamıştır. Çünkü, Sovyetler Birliği’nin savaştan galip 

çıkması, Doğu Avrupa ülkelerinin komünist rejimlere dönüşmesi, Soğuk Savaş’ın ortaya 

çıktığı bu dönemde sosyalist-sol ideolojinin prestijli ve güçlü bir konumda olmasını sağlamış, 

neo-liberal görüşün yayılmasını engellemiştir.  

Diğer taraftan II. Dünya Savaşı’nın yıkıcı etkileri nedeniyle sermaye birikimi büyük 

ölçüde zarar görmüş ve  Avrupa ülkelerinde sanayileşme ve ticaret politikalarının devlet 

müdahaleleri ile  yönlendirildiği ve finansal sistemin ulusal politikalar tarafından düzenlenerek 

sıkı bir şekilde denetim altına alan uluslararası bir sistem inşa edilmiştir.  Bretton Woods 

adıyla anılan bu sistemin ayırt edici özelliği, Amerikan Doları’nın görece sabitlenmesi ve 

küresel pazarlarda temel alışveriş parası olarak kullanılmasıdır(Bayraktutan,2000:1). 

Dekolonizayon dönemi ve yeni oluşan milli devletlerin ithal ikameci, korumacı, devletçi 

ekonomi programlarını benimsemeleri de dünya genelinde neo-liberalizm için bir engel 

oluşturmuştur.  IMF ve Dünya Bankası’nın hükümetler üzerinde ciddi bir baskı gücü 

bulunmaması da bir diğer önemli etkendi. Neo-liberalizmin yükselişini hazırlayan faktörler 

1970’lerde gelişmeye başlamıştır. O güne kadar çok başarılı işleyen Keynesci ekonomi 

düzeninin dünya petrol fiyatlarının OPEC petrol krizi (1973-1974) sonrası aniden yükselmesi, 

neo-liberal saldırıların başlamasına neden olmuştur. Sermaye,  sosyal devlet ve işçi hakları 

uygulamaları nedeniyle yeterince kâr edemediğinden bu dönemde kendilerine daha çok kâr 

getirecek bir sisteme geçme şansı yakalamışlardı. Yine o dönemde Sermayenin büyük maddi 

desteğiyle Chicago Üniversitesi’nden Friedrich Von Hayek ve Milton Friedman gibi 

düşünürlerin (Chicago boys) önderliğinde neo-liberalizmi kılavuz edinmiş yeni enstitüler, 

araştırma merkezleri, akademik dergiler gündeme gelmiştir.  Neo-liberalizmin bu döneminde 

ortaya çıkan akademik çalışmalarda da belirtildiği üzere temel amacı; mal ve hizmetlerin ve 

sermayenin  tüm dünya çapında serbestçe dolaşması ve pazarın genişletilmesi için küresel 

kapitalizme entegre olmayan yapı ve blokların dağıtılarak yatırım özgürlüğünün  tüm dünyada 

sağlanmasıdır(Örmeci,2010:1). 
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2.  Neo-Liberalizmin Genel Özellikleri 

Ana Hatlarıyla Neo-liberalizmin dayandığı temel ilke ve kavramların Küreselleşme ve 

Serbestleştirme, Piyasa(laştırma),  Devletin ve Siyasetin Yeniden Yapılandırılması,  

Esnekleş(tir)me  olduğunu söylemek mümkündür. 

1980’lerin  başından  1990’ların  ortasına  kadar,  sürdürülebilir  ve  hızlı  büyüme odaklı 

bir kalkınma anlayışı ağırlığını önemli ölçüde korumuştur. Söz konusu anlayış sadece  DB  

tarafından  değil,  Uluslararası  Para  Fonu  (International  Monetary  Fund; IMF) ve benzeri 

Washington kaynaklı kuruluşlarca da önerildiği için, bu dönem,  kalkınmaya  yönelik  bakış 

açısı  ve  deneyimleri  nedeniyle  “Washington Uzlaşması”  (WU) adı verilmiştir.  Dani  

Rodrik  tarafından  “Özgün  Washington  Uzlaşması”  olarak  yeniden formüle edilen anlayış 

ve/veya politika demeti şu bileşenlerden oluşmaktadır(Yavuz,2007:183). 

•  Mali disiplin  

•  Kamu harcamalarında politika değişimi  

•  Vergi reformu  

•  Finansal liberalizasyon  

•  Konsolide/birleş(tiril)miş ve rekabetçi döviz kurları  

•  Ticaretin serbestleştirilmesi  

•  Doğrudan yabancı yatırıma açık olma  

•  Özelleştirme  

•  Deregülasyon  

•  Mülkiyet haklarının güvence altına alınması 

Ticaretin, finans piyasalarının, sermaye hareketlerinin liberalleştirilmesini, kamunun 

ekonomideki etkinliğinin en aza indirilmesini öngören Washington Uzlaşısı’nın geliri ve gelir 

dağılımını etkileyen uygulamalarla ilgili söylemleri ise şunlardır” (Görenel,2005:186). 

- Liberalleşme ekonomik büyümeyi sağlayacak, bu da yoksulluğu azaltıp, yaşam 

standartlarını yükseltecektir. 

- Toplumsal politikalar ve sübvansiyon, dolaylı vergileme gibi araçlarla ekonominin 

göreceli fiyat yapısını etkilemekten kaçınılmalıdır. Böylelikle göreceli fiyatlar ve piyasa 

mekanizması,  etkin kaynak dağılımına, yatırım ve tasarruf dürtülerine kılavuzluk edebilir. 

- Toplumsal politikanın temel hedefi gelir-refah eşitsizliklerinin düzeltilmesi değil 

yoksulluğun azaltılması olmalıdır. Toplumsal politikalar, korumacılık ve kamu mülkiyeti gibi 

dolaylı yollardan değil, tamamen nüfusun en kırılgan kesimine (yaşlılar, çocuklar, sakatlar) ve 

yoksul gruplara (kırsal nüfus, enformel sektördeki işçiler, kent banliyölerinde yaşayan aşırı 

yoksul aileler) doğrudan yardım şeklinde olmalı ve bunları topluluklar ve hükümet-dışı 

organizasyon ağları yapmalıdır.  

- Eğitim ve sağlık gibi temel sosyal hizmetlerin sağlanmasında ve yönetiminde özel sektör 

katılımı, özelleştirme ve/veya imtiyazlar yoluyla cesaretlendirilmelidir. 

- Ayrıca ticaretin liberalizasyonu kalifiye olmayan emeğe talebi artırır; devletin 

küçülmesini ve rant gözetme fırsatlarını azaltarak siyasetçilere kaynaklara daha etkin biçimde 

odaklanabilmeleri için gerekli olan zamanı sağlar. 
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Sıra No: ÜLKE GSMH Milyar $

Dünya Toplamı      57.530

AB     16.010 Sıra No: Sıra No:

1    ABD     14.270 ÜLKE GSMH Milyar $ ÜLKE GSMH Milyar $

2     Japonya    5.049 10     Kanada   1.319 18    Endonezya  515

3    çin     4.758 11    Rusya    1.255 19     İsviçre    484

4     Almanya     3.235 12    Hindistan   1.243 20    Belçika   462

5     Fransa     2.635 13    Avustralya     920 21     Polonya     423

6     İngiltere     2.198 14     Meksika     866 22  İsveç    398

7     İtalya     2.090 15     Güney Kore    800 23    Suudi Arabistan 380

8     Birezilya     1.482 16     Hollanda    800 24     Avusturya     374

9     İspanya    1.438 17     Türkiye    608 25     Norveç    369

3.   Neo-Liberalizm ve Gelir Dağılımı 

Robert Hunter Wade 2004’te yayınladığı “Is Globalization Reducing Poverty and 

Inequality?” adlı makalesinde  neo-liberal politikaların gelir dağılımı üzerine etkilerinin 

bozucu olmaktan öte,  geçmiş yıllarda ortaya çıkan eşitsizlikleri de düzeltici olduğunu ifade 

etmiştir. “Bütün dünyada insanlar arasında gelir dağılımı yüz elli yıldan beri ilk defa, son 

yirmi yılda en eşit hale gelmiş, aşırı yoksulluk sınırında yaşayanlar sayıca azalmıştır. Ülkeler 

ve bölgeler, karşılaştırmalı üstünlüğe sahip oldukları çizgide uzmanlaşmış ve dünya ile 

ekonomik bütünleşmelerini gittikçe yoğunlaştırmışlardır. Bu nedenle Kuzey-Güney, merkez-

çevre, zengin ülke-yoksul ülke ayrımı gittikçe ortadan kalkmıştır.  Oysa ki bu politikaları 

uygulayan çevre ülkelerde geçmişte toprak reformlarına, hızlı endüstrileşmeye ve popülist 

refah devletine rağmen gelir dağılımı zaten adil olmamıştır.”(Görenel,2005:186). 

Ancak, Birleşmiş Milletlerin bir alt kuruluşu olan FAO (Gıda ve Tarım Organizasyonunun 

yayınladığı rapora göre, günde 25 bin insanın açlıktan öldüğü ve bunların da büyük 

çoğunluğunu (yaklaşık 16.000) çocukların oluşturduğu görülmektedir. Dünya servetin Kuzey 

Amerika, Avrupa ve Asya-Pasifik bölgesindeki Japonya ve Avustralya gibi ülkelerde 

yoğunlaştığı, bu ülkelerin dünyanın hane halkı servetinin yüzde 90'ını elinde tuttuğu 

belirtilmektedir. Yoksulların ürettiği kahve, çay, pirinç, koyun eti ve pamuk gibi ürünlerin 

fiyatları yüzde 2,2 oranında düşerken, Yüksek gelir gruplarının ürettiği, bakır, çinko, nikel 

türünden işlenmiş ürünlerin fiyatları yüzde 32, endüstriyel ürün fiyatları ise yüzde 18,5 

oranında artmasından dolayı dünyada gelir dengesizliğinin arttığı belirtilmiştir(Külünk,2007: 

1). 

Neo-liberal model Dünyanın en zenginleriyle yoksulları arasındaki uçurumu daha da 

açmıştır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki gelir adaletsizliği, 2009 yılı 

Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre ülkelerin Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) 

değerleri Tablo 1. de gösterilmiştir. (IMF 2009 ). Bu verilere göre, toplam 200’ü aşkın ülke 

içinde ilk 25 ülkenin GSMH toplamı (48,371 Milyar $), dünya toplamının % 84’ünü 

oluşturmaktadır. ABD ise tek başına dünya toplamının % 25’ini oluşturmaktadır(Akyol 

,2013:1).  

               Tablo 1: IMF Verileriyle ülkelere Göre 2009 Yılı GSMH Değerleri 
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Diğer taraftan, ülkelerin kişi başına düşen milli gelir düzeylerine bakıldığında, burada 

da büyük bir eşitsizlik olduğu görülmektedir. Tablo 2 de  IMF verilerine göre ülkelerin 

2012 yılında kişi başına düşen gelirleri  gösterilmiştir.  

 

                                 

    Tablo 2: 2012 Yılı Kişi başına Milli Gelir 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kaynak : International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, October 2013 

 

Bu tabloda ilk sırada yer alan Lüksemburg ile, 186’ncı sırada yer alan Kongo Cumhuriyeti 

arasındaki kişi başına düşen gelir farkı 461,1 kat olarak görülmektedir.   Diğer 16 ülke için 

veri bulunamadığından kıyaslama 186 ülke bazında yapılmıştır. 

Bir başka karşılaştırma 1980 ile 2012 yıllarında kişi başına en düşük ve en fazla gelir elden 

ülkeler arasında yapılmıştır (Tablo 3). 1980 yılında yani neo-liberal politikaların uygulanmaya 

başlandığı yıllarda kişi başına en düşük gelire sahip olan Chad ($167,34) ile en yüksek kişi 

başına gelire sahip olan Birleşik Arap Emirlikleri ($40.014,58) arasındaki oran 239 kat iken , 

bu oran 2012 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile Luksemburg arasında 461 kata 

yükselmiştir.  

                            Tablo 3   1980-2012 Dünyada Kişi Başına Gelirin enaz ile en fazla arasındaki oran 

  1980     2012 

Chad 167,34 Democratic Republic of the Congo 230,73 

United Arab Emirates 40.014,58 Luxembourg 106.406,42 

Oran 239 Oran   461 

                     Kaynak: International Monetary Fund, World  Economic Outlook Database, October 2013 

 

Tablo 4’de Dünya ülkelerinin 1980 den 2012 ye Kişi Başına GSYİH daki yüzde artışlar 

karşılaştırılmıştır. Tabloda farklılıkların net olarak görülebilmesi için artış oranı en yüksek ve 

an az  olan 25 er ülkeye yer verilmiştir. Gelişmiş ülkelerde artış oranı %4046(Denmark) gibi 

rakamlara ulaşırken az gelişmiş ülkelerde bu oran  -%65,00’e (Bolivia)  inmiştir.              
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        Tablo. 4 1980-2012 Dünyada Kişi Başına Gelirin en Fazla ve En Az Artış Gösterdiği Ülkeler 

Ülkeler 1980 yılı $ 2012 yılı $artisoranı % Ülkeler 1980 yılı $ 2012 yılı $artisoranı %

1 Luxembourg17.736,86 106.406,42 499,92 1 Kenya 613,33 966,587 57,60

2 Norway 15.569,10 99.170,20 536,97 2 Cameroon 866,945 1.181,30 36,26

3 Qatar 36.100,11 104.755,81 190,18 3 Benin 444,506 752,718 69,34

4 Switzerland 17.850,77 78.880,93 341,89 4 Tanzania 335,896 628,709 87,17

5 Australia 11.004,01 67.304,47 511,64 5 Ethiopia 204,692 489,999 139,38

6 Denmark 1.360,95 56.426,45 4046,10 6 Mozambique 381,567 634,253 66,22

7 Singapore 4.990,19 52.051,81 943,08 7 Guinea-Bissau 308,15 521,168 69,13

8 Canada 11.211,85 52.299,76 366,47 8 Uganda 393,955 595,896 51,26

9 Ireland 6.175,35 45.984,37 644,64 9 Central African Republic304,804 480,286 57,57

10 United States12.575,57 51.703,95 311,15 10 Togo 479,102 607,494 26,80

11 Sweden 15.781,32 54.814,80 247,34 11 Malawi 188,565 250,951 33,08

12 Japan 9.311,79 46.706,72 401,59 12 Sierra Leone 591,577 615,497 4,04

13 Austria 10.610,91 46.642,88 339,57 13 Kosovo NAV NAV 0,00

14 Finland 11.080,78 45.634,93 311,84 14 San Marino NAV NAV 0,00

15 Netherlands 12.522,75 46.010,95 267,42 15 Burundi 285,466 281,762 -1,30

16 Belgium 12.376,85 43.615,17 252,39 16 Madagascar 460,324 451,482 -1,92

17 Germany 10.749,57 41.865,52 289,46 17 Libya 12.807,96 12.777,78 -0,24

18 New Zealand 7.190,46 38.254,62 432,02 18 Niger 440,922 408,33 -7,39

19 Hong Kong SAR5.781,10 36.676,30 534,42 19 The Gambia 620,446 497,302 -19,85

20 United Kingdom9.629,95 39.160,58 306,65 20 Côte d'Ivoire 1.205,23 1.057,26 -12,28

21 France 12.865,15 41.223,31 220,43 21 Lesotho 334,142 129,428 -61,27

22 Iceland 14.678,34 42.725,04 191,08 22 Democratic Republic of the Congo518,917 230,733 -55,54

23 Kuwait 20.966,18 48.761,24 132,57 23 Bolivia 718,456 251,432 -65,00

24 Israel 6.388,51 33.432,68 423,33 24 Antigua and Barbuda2.124,86 1.342,86 -36,80

25 Italy 8.335,75 33.115,01 297,27 25 Ghana 2.591,64 1.622,24 -37,40

 

                         Kaynak: : International Monetary Fund, World  Economic Outlook Database, October 2013 

 

Grafik 1. 1980 Yılında Geliri En Yüksek Ve En Düşük Olan Ülkelerde Gelir Artış Trendi 

United Arab Emirates40.014,582 Mozambique 381,567

Qatar 36.100,105 Pakistan 374,361

Kuwait 20.966,177 Tanzania 335,896

Switzerland 17.850,774 Lesotho 334,142

Luxembourg 17.736,862 Bhutan 320,779

Saudi Arabia 17.593,795 Lao P.D.R. 310,213

Sweden 15.781,315 Guinea-Bissau 308,150

Norway 15.569,098 China 307,345

Iceland 14.678,341 Central African Republic304,804

Denmark 13.609,520 Sri Lanka 300,635

France 12.865,148 Burundi 285,466

Libya 12.807,964 Burkina Faso 279,901

United States 12.575,568 India 276,779

Netherlands 12.522,749 Mali 264,145

Belgium 12.376,848 Haiti 260,823

Canada 11.211,851 Rwanda 241,552

Finland 11.080,775 Bangladesh 236,448

Australia 11.004,009 Ethiopia 204,692

Germany 10.749,571 Malawi 188,565

Austria 10.610,906 Chad 167,345

Enfazla 20 Ort. 16.385,298 En Düşük 20 Ort. 284,180

Genel Ortalama 137 ülke 4.069,529

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000
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en düşük
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Kaynak: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, October 
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Kişi Başına Düşen Milli Gelir(KBMG)    deki artışları daha net görebilmek açısından 

çizilen Grafik 1. 1980 yılında en yüksek (KBMG)e sahip ülkelerdeki ortalama gelir artış trendi 

ile yine 1980 yılında en düşük (KBMG)e   sahip olan ülkeler ve dünya (KBMG) ortalamasını 

kıyaslamaktadır. Bu yılda Enfazla KBMG sahip 20 ülkenin ortalama geliri 16.385,3 Dolar 

iken En düşük KBMG sahip 20 ülkenin ortalama geliri 284,2 Dolardır. Dünya Ortalaması ise 

4.069,5 Dolardır. Grafik 2 de ise 2012 yılında En yüksek KBMG e sahip 20 ülkenin ortalaması 

58.776,8 Dolara En Düşük gelire sahip 20 ülkenin gelirleri ortalaması 542,2 Dolar ve dünya 

ortalaması 15.543,5 Dolar olarak gerçekleşmiştir. Her iki grafikten de anlaşılacağı üzere 1980 

yılından 2012 yılına kadar geçen süreçte KBMG deki artış geliri yüksek olan ülkelerde 

olmuştur. Geliri düşük olan ülkelerde çok önemli bir artış gözlenmemektedir. 

 

Grafik 2. 2012 Yılında Geliri En Yüksek Ve En Düşük Olan Ülkelerde Gelir Artış Trendi 

 

      Kısaca 1980 yılından 2012 yılına kadar geçen süreçte gelir farklılıkları azalacağı yerde 

aksine artmıştır. Bu olgu, neo-libral politikaların gelir dağılımını bozduğu sonucunu 

vermektedir. 

4.   Küresel Kriz ve Merkez Çevre İlişkisi 

Küresel krizin temelinde, dünyadaki gelirin merkez-çevre ülkeleri arasında adaletsiz 

dağılımı da etkili olmuştur. Merkezdeki 31 ülke, nüfusta yüzde 15 payı olmasına ve dünya 

hasılasından yüzde 56 pay almasına karşılık nüfusun yüzde 85’inin yaşadığı 141 çevre ülkesi, 

dünya hasılasından yüzde 43-44 pay almaktadır. Çevre ülkelerine Ucuz emek gücünü ve 

hammaddelerini kullanarak “merkez” için dayanıklı-dayanıksız mal üretme ve ihraç etme rolü 

veren Merkez ülkeler, içine girdikleri, krizi anında çevre ekonomilerine yansıtıp onları da 

krize sürüklemektedirler(Sönmez,2008:3). 

Luxembourg 106.406,424 Haiti 758,849

Qatar 104.755,805 Benin 752,718

Norway 99.170,196 Nepal 690,038

Switzerland 78.880,929 Rwanda 681,522
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United States 51.703,949 Togo 607,494
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Austria 46.642,883 The Gambia 497,302

Netherlands 46.010,946 Ethiopia 489,999

Ireland 45.984,372 Central African Republic480,286

Finland 45.634,925 Madagascar 451,482

United Arab Emirates43.773,841 Niger 408,330

Belgium 43.615,166 Burundi 281,762

Iceland 42.725,041 Malawi 250,951

Germany 41.865,518 Democratic Republic of the Congo230,733
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1974-75 petrol krizini, 1979-80’deki daralma, 1984’teki Latin Amerika borç krizin 

1987’deki New York borsasının çöküşü, 1990-91’de yeniden gündeme gelen ekonomik 

daralmayı 1994 Meksika “tekila krizi”, izlemiş, 1997 Asya ve 1998 Rusya krizlerinden sonra 

1999’da Türkiye ekonomisinin negatif büyümesi, ardından da2 000 sonu ile 2001’de tarihinin 

en derin krizleri yaşanmıştı. Aynı yıl Arjantin’de mali çöküş ve kriz yaşanmış, ABD’de “yeni 

ekonomi” çökmüştür. Bu nedenle Dünya kapitalizminin son 30 yıldır bunalımda olduğu 

belirtilmektedir(Sönmez,2008: 2). 

 Üretim kitleselleşip sermaye birikimi yoğunlaştıkça kâr oranlarında da kaçınılmaz bir 

düşüş boy gösteriyordu.  1980 SONRASI Sermaye, aşırı üretim sorununa karşı üç önlemle 

çözüm sağlamaya çalışmıştır. Bunlardan ilki sermaye birikimini canlandırmak suretiyle neo-

liberal yeniden yapılandırmayı sağlamaktı. Bu yol Kuzey’de Reaganizm ve Thatcherizm,  

Güney’de Yapısal Uyum biçimini almıştır.  İkinci önlem Küreselleşme, üçüncüsü ise 

finansallaşma olan diğer önlemlerdi.(Sönmez,2008:5). 

Uluslararası ekonomik bütünleşme teorisi çerçevesinde küreselleşme, coğrafi açıdan 

bütünleşmenin en üst aşamasıdır ve uluslararası mal ve faktör hareketliliğinin dünya 

ölçeğinde, engellenmeksizin gerçekleşebilmesini anlatır. Bu anlamda küreselleşme, teorik 

temellerini klasik liberal iktisatçıların serbest ticaret düşüncesinden alır. Serbest ticareti temel 

ilke edinen GATT-Bretton Woods sisteminin oluştuğu II. Dünya Savaşı sonrası dönemde 

dünya ticaretinde çok önemli artışlar kaydedilmiştir. Dünya Bankası tarafından, yüzyılı aşkın 

süredir "küreselleşmenin itici gücü" olarak gösterilen mal ve hizmet ticareti, 1980'lerin ikinci 

yarısından itibaren dünyada ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde, üretim artışından daha 

yüksek oranlarda artmıştır(Bayraktutan, 2000:1).  

Küreselleşme sürecinin azgelişmiş ülkeler açısından en önemli sonuçlarından biri, 

liberalizasyonun dış ticaret açıklarını iyice arttırması oldu.  Dış ticaret açıklarını karşılamak 

için daha fazla dış borç arayışına giren bu ülkeler kısa vadeli sermaye hareketlerine açılmaktan  

başka  yol  bulamıyor;  bu  da,  bir  yandan  ekonominin  finansallaşmasına  ve spekülatif 

finansal akımların belirleyicilik kazanmasına yol açan,  bir yandan da istikrarsızlığı arttıran  

bir  başka  önemli  gelişme  oluyordu.  Ekonominin finansallaşması ve kırılganlık kazanması,  

bir yandan  derin  finansal krizlere  zemin  hazırlarken, bir  yandan da borç sarmalı içinde  

yeni  kredi  olanakları  sağlamaya  ve  yabancı  sermayeyi  çekmeye  çalışan  azgelişmiş 

ülkelerin  gündemine  yapısal  uyum  reformlarını  sokuyordu.  Dış kaynak arayışındaki  

ülkeler açısından  yabancı  sermayeyi  cezbedebilecek  koşulların  sağlanması  ve  rekabet  

gücünün arttırılması  büyük  önem  kazanıyor,  bu  doğrultuda  rekabet  gücünü  arttırmaya  

yönelik  anti sosyal politikalar gündeme getiriliyordu. Bu çerçevede, işgücü maliyetlerinin 

düşürülmesi için emek piyasalarının esnekliğinin arttırılması ve sosyal harcamaların 

düşürülmesi sağlanıyor, bu da alt sınıflar açısından çalışma koşullarının kötüleşmesine ve 

yaşam standartlarının düşmesine yol açıyordu(Ataay ve Kalfa,2012:304). 

Küreselleşme, küresel sermayenin düşen kar oranları karşısında bir önlemidir. Bu, ticaretin 

serbestleştirilmesi, küresel sermayenin hareketliliğinin ve yabancı yatırımların önündeki 

engellerin kaldırılmasıyla gerçekleştirilmiştir. 

1970 – 1980’lerden itibaren sanayi devriminin yerini finans devrimi almıştır. Kapitalizm 

hedefi artık sanayi sektörü, makine ve üretim olmaktan çıkmış finans sektörü olmuştur. Finans 

sektörü, sanayi kapitalizmini ve onun sürüklediği değerleri geri plana itmiş zirveye 
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yerleşmiştir. Sermaye, dünyayı bir üretim alanı olarak görmek yerine bir yatırım alanı olarak 

görmeye başlamıştır. Neo-liberalizm olarak adlandırılan bu yeni süreç ABD’nin gözetiminde, 

Latin Amerika ülkelerinde uygulanan politikalar ile bütün dünyaya dayatılmıştır. Sanayi ve 

üretim ilişkilerinden ziyade parasal ilişkileri temel alan neo-liberal iktisat, paranın dolaşımı 

önündeki engellerin kaldırılmasını, devletlerin ekonomiden elini – ayağını çekmesini 

hedefliyordu. Bu modele göre, belirli bir iktisat politikasının başarısı ya da başarısızlığı 

üzerindeki temel belirleyici piyasadaki para miktarıdır. Model, özelleştirmeleri de 

küreselleştirmiştir. Özelleştirmelere yönelmeyen devletlerin dünya kredi piyasasında notları 

düşürülmüş ve böylece IMF, neo-liberal politikaların merkez üssü olmuştur. Son 40 yılın 

ürünü olan neo-liberal dönüşüm, finans sektörünü kapitalizmin lideri durumuna getirirken, 

sermayeyi mutlak düzeyde özgürleşmiş,  devletleri ve halkları ikinci plana 

itmiştir(Tombuloğlu,2013: 1). 

5.   Neo-Liberalizm ve Finanslaşma 

Finansallaşma, Finansal spekülasyon ve finansal rantlar yoluyla sanayi kârlarındaki 

gerilemeyi telafi etmekteydi. 1980’lerin ortasından başlayarak ABD’de finans dışı kesimlerin 

kâr oranları yeniden yükselişe geçmiş, finansal spekülasyon ve finansal rantlar, sanayi 

kârlarındaki gerilemeyi telafi etmiştir.  

1970‟lerden  sonra  bütün  dünyada  yaygınlaşan  neo-liberal  politikalara  ilişkin  olarak; 

neo-liberal  politikaların  ilk  aşamasında  fordist  sınıf  uzlaşmasının parçalanmasına,  ikinci  

aşamasında,  finans  merkezli  birikimi  öne  çıkaran  ve  üçüncü aşamasında da neo-liberal 

politikaların ürettiği giderek açıkça ortaya çıkan çelişki ve krizlerin düzenlenmesine yönelik 

uygulamaların ağırlık kazandığını  ifade etmektedir(Demir,2011: 3). 

Kapitalizmin her döneminde merkez ekonomilerden çevre ekonomilerine doğru farklı 

ekonomiler arasında uyum söz konusu olmuştur. Küreselleşme koşullarında merkez 

ekonomilerde yaşanan krize çevre ekonomilerin de uyum göstermesi sistemin zorunlu 

koşuludur. Günümüz uyum sürecinin diğerlerine göre farklıları, kronik krizlerin safhaları 

ve şiddetlerinden kaynaklanmaktadır. Kapitalizmi, niteliği gereği, kriz üreten bir sistem 

olarak tanımladıktan sonra, krizin oluşumu, görece sakin geçen ve bazı politikalarla 

ertelenen dönemleri “kronik kriz dönemleri”, önlenemeyen kriz anlarını ise “akut kriz 

anı” olarak isimlendirilebilir. Tarihsel süreçte kronik kriz dönemlerini kısmen baskılayan 

ve süreyi uzatan sosyal devlet politikaları ya da finansallaşma veya küreselleşme gibi 

politika ve uygulamalar da aslında krizle ilgilidir ve hemen tüm ekonomilerde uyum 

politikalarını da beraberinde getirmiştir. Piyasaların olağanüstü boyutlarda genişletilmesine 

rağmen önlenemeyen krizde oluşturulan neo-liberal politikalar da, aynen geçmişte olduğu 

gibi, tüm ekonomilerde uyum sürecini zorlamıştır. Kısacası, bu süreç ile geçmişteki 

süreçler arasında nitelik değil, sadece derece farkı bulunmaktadır. Ancak, geçmişin kronik 

kriz dönemler de uygulanan politikalar genişletici önlemleri devreye koyduğu için kronik 

krizin etkileri, ekonomik refahın daha yaygın kullanımı refah yükselmesi ve bir tür 

iyileşme belirtisi olarak algılanmıştır. Hatta bu döneme kapitalizmin altın çağı vb. gibi 

isimler verilmiştir. Oysa aynı dönemde de kapitalizm kriz yaşıyordu ve halkın altın çağ 

olarak algıladığı dönemde çevre ekonomileri merkez kapitalizme yeni piyasa olanakları 

sunuyordu. Giderek daha da sıkışık konuma gelmiş olan merkez kapitalizmi, merkezde ve 

çevrede kamu kesimini alan ve işleyiş olarak devre dışında bırakarak hemen tüm alanlara 

girmeye çalışmaktadır. İşte, piyasa özgürlüğü olarak sunulan liberalizm ve uyum süreci, 
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oluşturduğu olumsuzluklar ve özellikle sosyal alanda ekonominin çoğu alanında gerile-

melere neden olduğundan “dönüşüm” olarak isimlendirilmiştir. Oysa ekonomik sistem 

olarak bu bir uyum sürecidir.” (Önder,2012:356) 

1980 sonrasında neo-liberal yeniden yapılanma, küreselleşme ve finansallaşma ile ömrünü 

uzatmaya çalışan küresel tekeller, çevre ülkeler ile gelişmiş ülkeler arasındaki uçurumu da 

büyütmüşlerdir. 2008 Ağustos’unda başlayan küresel krize devlet müdahaleleri de işe 

yaramamıştır. 2008 yılı Ağustos ve Eylül aylarında gelişmiş ülkeler, kriz karşısında piyasalara 

eşgüdümlü olarak yüklü miktarlarda likidite sağlamamışlar ve 7 Eylül ‘de Fannie Mae ve 

Freddie Mac’in yönetimini Federal Emlak Finansmanı Otoritesi’nin devralmasıyla finansal 

kriz yeni bir boyuta ulaşmıştır. 

2008 sonrası dünya ekonomisinde toptan küçülme /küçültme belirgin hale gelmiş, kriz, 

merkezden çevreye yayılmaya başlamıştır. 2008 küresel krizi, “merkez” ülkelerden ABD’de 

patlamış ve hızla Avrupa’ya, Japonya’ya sıçramıştır. Çevre ülkeler kendilerini bu sarsıntıdan 

kurtaramamışlar ve büyümelerini dış kaynak girişi (yabancı doğrudan sermaye ve sıcak para, 

dışkredi) ile gerçekleştiren çoğu çevre ekonomisi, “merkez”e ihracat yapamama, dış kredi 

borcunu döndürememe, yeni dış kaynak girişi çekememe sorunu ile karşı karşıya kalmışlardır. 

SONUÇ 

Dünya kapitalist sisteminin girdiği bu yapısal dönüşüm sürecinin iktisadi politikası olan 

Neo-liberalizm, mali ve ticari serbestlik politikasıyla dönüşümün önünü açmaktadır. Bu 

sistem, üretimin dünya ölçeğinde yeniden örgütlenmesine, yeni bir uluslararası işbölümünün 

oluşmasına doğru değişmektedir. 

 Neo-liberalizm, ihracata dönük sanayileşme politikasıyla, yeni sömürgelerdeki görece içe 

kapalı sanayi yapılaşmasını yıkmakta, gümrük duvarlarını yerle bir edip, bu ülkelerdeki 

üretimi kapitalist dünya üretiminin bir parçası olarak yeniden yapılandırmaktadır. Diğer 

taraftan, kaynakların ‘yukarıya doğru’ yeniden dağılımını örgütlüyor, özelleştirmeyle sosyal 

kurumları tasfiye ediyor, devlet harcamalarına giden kaynakları sermayenin elinde 

yoğunlaştırıyor, küçük köylü tarımını yıkıp, tarımı tekellere açıp, ortaya çıkan yeni koşullarda 

sermayenin birikimine uygun bir toplumsal çerçeve yaratmaktadır.  

40 yıldır uygulanmakta olan neo-liberalizm, sermayeye aşırı ve hak etmediği düzeyde bir 

özgürlük bahşetmiş, parasal politikaları üretim politikalarına tercih etmiştir. Bir iktisadi model 

ya da sistem ancak üretim üzerinde yükseliyorsa, üretimi temel alıyorsa uzun soluklu olabilir. 

Neo-liberalizm, bu temel kritere sırtını dönmüş olması, iktisadi krizin temel nedeninin neo-

liberal model ve pratiği olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır. Yaşanan iktisadi krizle birlikte, 

ABD ve AB ülkeleri başta olmak üzere krizden etkilenen her ülke ve coğrafyada devletlerin 

sahneye geri dönmesi, sermayenin kontrolüne yönelmeleri de, üretimin öneminin 

anlaşılmasını neo-liberal modelin yanlışlığını doğrular niteliktedir. 

Devletlerce uygulamaya alınan “vergi oranlarının yükseltilmesi, vergi cennetlerinin ve 

bankacılık sektörünün etkili şekilde denetlenmesi, banka hesaplarının gizliliğinin sınırlanması, 

finansal işlemlerin vergilendirilmesi” şeklindeki politikalar devletlerin ve halkların dönüşünü 

de simgelemektedir. 
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