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Geç Kapitalizm ve Neoliberalizm 
Kapitalist Geli me Uzun Dalgas n Cari Evresi Üzerine Bir Perspektif 
Michel Husson ve Fransisco Louçã , Ocak 2012 
Türkçesi: Osman S. Binatl

Dünya büyük bir h zla modern tarihinin ikinci büyük bunal na sürükleniyor. E ik-alt  
konut kredilerinin [subprimes] yol açm  oldu u finansal kriz 2009’da küresel bir 
durgunlu u [recession] tetiklemi ti; bugünse 2012’de Avrupa’da yeni bir durgunluk 
ortaya ç kmakta. Bu süreç boyunca, toplumsal birikim rejiminde büyük bir yeniden 
düzenlenme süregelmekte. 

‘Kriz’ kavram  ku kusuz talan edilmi  olsa da, bu kavrama geçmi te üç farkl  anlam 
yüklenmekteydi: dönemsel bir kriz, bir düzenleme krizi ve sistemik bir kriz. Cari dönem 
bir düzenleme kriziyle betimlenebilir ama bu ayn  zamanda sistemik bir krizdir. Bu 
makale geç kapitalizmde uzun dalgan n cari evresini tart maktad r. 
 

Sermayenin Uzun Zaman  

Düzenleme krizi kavram  bir süre, bir kendi kendini yap land ran ve dengeleyen 
kapitalizm görüsü [vision] kapsam nda tart lm . Biz bunun yerine Dockès ve Rosier1 
taraf ndan önerilen kavrama, yani kapitalizmin kendi çeli kilerine cevap vermek 
amac yla dönemsel olarak i leyi  tarz  iyile tirdi ini dikkate alan bir neoliberal ‘üretken 
düzen’ kavram na ba vuruyoruz. Gerçekten de, kapitalizm bir toplumsal sömürü ve 
sermaye birikimi düzene ine dayanmakla birlikte, i leyi  tarz  zaman içinde evrilir. 

Bu anlay , Kondratief’in onun zaman nda adland ld klar ekliyle konjonktürün 
uzun çevrimleri kuram 2, ya da daha sonralar  isimlendirildikleri ekliyle kapitalist 
geli menin uzun dalgalar n temelini olu turmu tu. ‘Çevrimler’ kavram  tarihsel delil 
taraf ndan de illenen yanl  bir otomatiklik ve tekrarlanma fikrine imkân vermekteydi. 

Kondratief’in bir hasm , Lev Troçki iktisâdî birikimde bu dalgal -bir-süreç görü ünü 
payla maktayd . 1923’te yay nlanan bir makalede unlar  ifade etmekteydi: ‘Tarihte 
tektürel [homojen] çevrimlerin diziler hâlinde öbeklendiklerini gözlemliyoruz. Belli 
say da çevrimin dönemin tamam  boyunca s rlar  aç kça belirlenmi  patlamalarla 
[booms] ve zay f, k sa ömürlü krizlerle belirginle ti i kapitalist geli me ça lar  
mevcuttur. Bunun sonucu, kapitalist geli menin temel e risinin belirgin biçimde yükselen 
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perspective historique, Paris: La Découverte/Maspéro. 
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bir hareketine sahip oluruz. Bu e rinin k smî çevrimsel sal mlardan geçmekle birlikte, 
on y llar boyunca yakla k ayn  düzeyde kald  durgunluk [stagnation] ça lar  mevcuttur. 
Son olarak, belli tarihsel dönemler boyunca, temel e ri her zaman oldu u gibi çevrimsel 
sal mlardan geçmekle birlikte, üretici güçlerin gerilemesine i aret ederek, bir bütün 
hâlinde a ya iner.’3 A da kopyalanan ema Troçki’nin bu tür çevrimlere bak  
görünüler. 

 

ekil 1 
Kapitalist Geli me E risi 

 
Kaynak: Bkz. Dipnot 3. 

 

                                                             

3 . ., (1923), “ ”,  
, 4, ; Trotsky, Leon, The Curve of Capitalist Development, [‘Kapitalist Geli me 

risi’, Lev Troçki, Gündelik Hayat n Sorunlar , Bilim ve Kültür Üzerine Di er Yaz lar, Çeviren: Y lmaz 
Öner, Yaz n Yay nc k, stanbul, 2000 içinde s. 306] 
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Kapitalizmin bu uzun dönemleri üzerine ara rma Joseph Schumpeter, Ragnar Frisch 
ve Jan Tinbergen gibi çok farkl  ara rmac lar n ilgisini çekmi , ayr ca ba kalar n 
yan ra Ernest Mandel4, Richard Goodwin ve Christopher Freeman taraf ndan yeniden 
ba lat lm r.5 Bu ara rmac lar aç ndan, yukar -sal mla [yükselme-upturn] a -
sal m [alçalma-downturn] aras ndaki ayr m can al  bir öneme sahiptir, bunun yan ra 
durgunlu un hâkim oldu u bir dönemden yeni bir kabarma dönemine geçi i hiçbir 
mekanizma güvence alt na alamaz. 

Bu nedenle, iki dönüm noktas  aras nda hiçbir bak m yoktur: uzun geni leme 
döneminin tükenmesinde iktisâdî etkenler ba at oldu u halde, uzun bir çöküntü 
döneminin sonras nda toparlanma için ba ka etkenler gerekir. Freeman ve çal ma 
arkada lar  mevcut tekno-iktisâdî paradigmayla bu paradigman n geli mesi için gerekli 
toplumsal ko ullar aras ndaki uyumsuzlu un anahtar  olarak toplumsal-kurumsal çat n 
önemi üzerinde durmu lar, Ernest Mandel ise yeni dalgan n belirlenimi çerçevesinde 
siyâsî ve toplumsal ili kileri irdelemi tir. Mandel’e göre, kabarma dalgas n 
tükenmesinde içtürel [endogenous] iktisâdî etkenler, gerilemenin hüküm sürdü ü on 

llardan sonra yeni bir kabarman n ortaya ç kmas ndaysa d türel [exogenous] siyâsî 
etkenler belirleyicidir. 

Bu bak  aç na göre, sava  sonras  kapitalizmin evrimi iki dalga temelinde 
betimlenebilir. Bunlar n ilki, kinci Dünya Sava n sonundan 1970’lerin krizine ve 
1980’lerin ba ndaki dönüm noktas na kadar sürer. Bu dalga Otuz Alt n Y l ya da Fordist 
ça  olarak adland lm r. Bu dalgan n ba lam  [coherence], 1980’lerden günümüze dek 
süren ikinci dalgan n, yani neoliberal ça n ba lam ndan ku kusuz farkl  olmu tur. Bu 
ça lar n her biri dört temel boyuta göre betimlenebilir: birikim rejimi, teknolojik 
paradigma, toplumsal düzenleme ve uluslararas  i bölümü. 

1) Birikim rejimi, üretimle gerçekle menin [realization] nas l bile tirildi ini betimler. 
Üretim bak  aç ndan, büyüme ve dolay yla birikim, üretkenlik art lar  izin verdi i 
ölçüde yo un olurlar. Gerçekle me bak  aç ndansa, ücretler düzeyi dikkate al nd nda 
ya kitlesel tüketim olanakl r ya da servetin, talep art  bloke eden e itsiz bir 
bölü ümü söz konusudur. Bu nedenle, birikim rejimi kavray  ayn  zamanda, bizatihi 
hâkim s n kendisinin yap na, yani sanayi sermayesiyle ve firmalar yla bankac k 
sermayesi ve firmalar  ya da hissedarlarla yöneticiler aras ndaki ili kilere at fta bulunur. 
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Revolution, Oxford University Press, 2001, New York [Zaman Ak p Giderken – Sanayi Devrimlerinden 
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2) Teknolojik ya da tekno-iktisâdî paradigma, üretim tarz yla mevcut teknikler aras ndaki 
ili kileri betimler: her dönemde bir yenilikler salk , bir anahtar etkenin ve geçmi te 
otomobilde, sonras nda bilgi ve ileti im ürünlerinde oldu u gibi ba at yeni bir dal n 
sürükleyicili ini takip ederek ekonomide yay lmak üzere elde edilebilir durumdad r. 
Ancak teknik yeniliklerin elde edilebilirli i yeterli de ildir, bu paradigmayla toplumsal 
düzenleme çerçevesi aras ndaki uyumsuzluk, birikim sürecini bloke edebilir. 

Gelin ilk olarak önemli yeniliklerin yay lma imkânlar na yo unla al m. Tarihin 
gösterdi i gibi, bunlar n gösteri  etkileri Arkwright’ n su gücüyle çal an çok bobinli iplik 
tezgâh  [water frame] örnekolay nda öylesine güçlü olmu tu ki, Arkwright’ n 
has mlar ndan ve rakiplerinden baz lar , onun donat  fiziksel tahribe kalk maya 
itmi ti. Bu husumete ra men, Cromford de irmeninin [fabrikas n] ve Arkwright’ n 
di er fabrikalar n çok yüksek kârl ktaki faaliyetleri çok say da taklitçiyi, özellikle 
Arkwright’ n ihtilaf konusu patentlerinin sürelerinin dolmas ndan sonra pamuk 
de irmenlerine yat m yapmaya özendirmi ti. Worsley-Manchester Kanal  gibi ilk kanal 
yat mlar ndan baz lar  büyük kârlar elde etmi ti. Bundan çok daha büyük bir ölçekte, 
çe itli lokomotiflerin kat ld  Rainhill Denemeleri* ve bunun hemen ard ndan gelen 
ba ar  ve kârl  Liverpool-Manchester Demiryolu i letmesi demiryolu yat nda 
muazzam bir patlamaya ve asl nda genellikle abart lm  potansiyel kâr tahminlerinin 
neden oldu u co kuya dayanan devasa bir finansal köpü e yol açm . Britanya’da 
George Hudson ve Birle ik Devletlerde [baba-o ul] Vanderbiltler gibi demiryolu 
düzenleyicileri [promoters], ayr ca spekülasyondan ve finansal yönlendirmeden de 
muazzam kârlar elde etmi lerdi. Carnegie’nin, Krupp’un ve Ford’un kârlar , ba ar  
yenilikçi giri imcilik sayesinde biriktirilebilecek çok büyük mebla lar n örneklerini 
sunmu lard . IBM’in yan ra gerek Microsoft’un gerek de Apple’ n kârlar , bu firmalar 
dünyan n en kârl  firmalar  hâline geldiklerinden, müthi  etkileyiciydi. Bilgi ve ileti im 
sanayi devrimince olu turulan yenilikler, ürünler ve süreçler salk  yeni yat m, birikim 
ve gerçekle me biçimleri yaratmaktayd . 

Uzun dalgalar n ay rt edici tekrarlanan bir ayr , tek tek yenilikler her dalgada 
benzersiz ve çok farkl  olmu  olsalar da, daha önceki üretim tarzlar na k yasla 
kan tlanm  teknik üstünlü e dayanan muazzam kârlar için belirgin potansiyel sunmu  
olan bir yenilikler salk n ortaya ç km  olmas r. Her zaman meydana gelen küçük 
art ml  iyile tirmeler ku kusuz önemli olmakla birlikte, çözümledi imiz her dalgan n 
merkezinde yer alm  olan yenilikler, üretkenlikte ve kârl kta oldukça çarp  de meler 
sunmu lard r. Bununla beraber, bu oldukça kârl  yenilikler yal lm  olaylar olarak 

                                                             

* Rainhill Trials: Liverpool-Manchester demiryolu yöneticilerinin, yap  tamamlanmak üzere olan 
demiryolunda kullan lacak çekici tipini belirlemek için Rainhill, Lancashire’da 1829 Ekim ay nda 
düzenledikleri 500£ ödüllü yar ma. Yar ma kurallar nca öngörülen deneme seferlerini tamamlayabilen tek 
lokomotif ‘Rocket’ n tasar mc  baba o ul Stephensonlar hem yar may  hem de kural gere i demiryolu 
lokomotif ihalesini kazanm lard . (Çev.) 
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kalmam , birbiriyle ili kili ürün, süreç yeniliklerinin ve örgütsel yeniliklerin bir parças  
olu turmu lard r. As l a  kârlar  yaratan kimi zaman yeni bir süreç, bazen bir yeni 
ürünler çe itlemi, bazen de, Ford’un montaj hatt  ya da nternet örnekolay nda oldu u 
gibi esasen örgütsel de meler olmu , ancak bunlar her durumda hem teknik hem de 
iktisâdî bak mdan birbirine ba ml  geli meler olmu tur. Büyük Bunal m ve kinci Dünya 
Sava  sonras nda olu an Kondratief dalgas , yaln zca kökten yeniliklerin de il, bunlar n 
yan ra büyük toplumsal de melerin itkisiyle olu an petrol, otomobiller, motorla ma ve 
kitlesel üretim ça  olmu tur. Toplumsal düzenlemenin do as  modern kapitalizmin 
geli me tarz  aç ndan can al  öneme sahiptir. 

3) Toplumsal düzenleme ücretin belirlenmesini, çal man n örgütlenmesini, i  yasalar  
ve sosyal güvenli i, kamu hizmetlerini ve dolayl  ücretin di er k mlar  ilgilendirdi i 
ölçüde Devletin toplumsal eyleminin normlar  kapsar. Bu, toplumsal düzenin in as n 
ve me ruiyet yarat lmas n önemli bir bile enidir, gelgelelim, toplumsal düzenleme 
daralma dönemlerinde, de erin toplumsal bölü ümünde büyük dönü ümler gerektiren 
sermaye birikimi gerekimleriyle e evreli olmama e ilimindedir. 

Asl nda, uzun dalgan n bu tür a -sal m dönemlerinde uyarlanma krizleri, yeni 
tekno-iktisâdî paradigman n imkânlar yla toplumsal düzenleme çerçevesi aras ndaki, yani 
çal ma ve ücret durumu, meslekî e itim ve di er toplumsal normlar n, sözle melerin, 
geleneklerin ve toplumsal kültürün durumu aras ndaki uyumsuzluk nedeniyle ortaya 

karlar. 
Tarih baz  durumlarda, yeni’den kaynaklanan geni lemeci ivmenin, yap sal bir uyum 

krizine ve yüksek yap sal i sizlik düzeylerine ra men, toplam s naî üretime ve/veya 
GSY H’ya yukar  yönlü bir itki sa layacak kadar güçlü oldu unu gösterir. Britanya’da 
1830’larda ve 1840’larda, Birle ik Devletlerde ise 1880’lerde ve 1920’lerde durum 
aç kça bu olmu tur. Bununla birlikte, otomobil ve petrol sanayilerinin 1920’lerdeki 

rt nal  büyümesi, ABD ve dünya ekonomisindeki – ayr ca iddetli siyâsî krizlerin, 
uluslararas  çat malar n ve parasal krizlerin daha da a rla rd  – bunal m 

ilimlerinin üstesinden gelmeye yetmemi tir. Ça da  bir ikinci büyük daralma olana  
bu örne i hat rlat r. 

Her halükarda, tekrarlanan yüksek yap sal i sizlik düzeyleri her uzun dalgada bu 
uyarlanma krizlerinin her zaman bir belirtisi olmu tur. On dokuzuncu yüzy la ili kin 
istatistikler çok yetersiz olmakla birlikte, Britanya’da 1830’larda, 1840’larda ciddi bir 

sizli in güçlü bir delili vard r, ayr ca 1880’lerde ço u sanayile mi  ülkede, özellikle 
bunlar n makine kullan nda en ilerlemi  olanlar nda yayg n bir i sizlik söz konusudur. 
1920’lerdeki ve 1930’lardaki ve yine 1980’lerdeki ve 1990’lardaki, i sizli in tasavvur 
edilmesi imkâns z düzeylere ula  günümüzdeki a r yap sal i sizli in ku kusuz bolca 
istatistiksel delili mevcuttur. Birle ik Devletlerde 1920’lerin patlamas nda [boom] bile, 
kömür, demiryollar  ve gemi in a gibi iddetli uyarlanma sorunlar  ya ayan kesimler 
vard . Almanya’da ve Britanya’da genel olarak a r sanayi ve özellikle çelik sanayisi ve 
gemi in a sanayisi uzun süren yap sal uyarlanma sorunlar  ya am lard . 1980’lerde 
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otomobil sanayisi, petrol sanayisi, sentetik malzemeler sanayisi ve yine çelik sanayisi 
iddetli uyarlanma sorunlar  ya ayan sanayiler aras ndayd lar. Makinele me, 

elektriklendirme, motorla ma ve bilgisayarla ma gibi bu tür kapsaml  de melerin her 
ard k yap sal uyarlanma kriziyle birlikte bir çat malar çe itlemine [variety] yol açm  
olduklar  hayli a ikârd r. Bir yap sal kriz s ras nda daha da a rla labilecek toplumsal 
çeli kiler, yarat lan emek çat malar ndan daha aç k biçimde görünülenmez [illustrate]. 

4) Son olarak, uluslararas  i bölümü dünya ekonomisinin örgütlenmesine tekabül eder ve 
her ülkenin hem küresel pazara dâhil olu unu, hem de di er ekonomilerle ili kilerini 
tan mlar. Bu farkl  sorunlara, yani kimin hammadde ç karaca na, kimin sinaî ürünleri, en 
karma k ve geli kin hizmetleri üretece ine, ileti im kanallar na ve bilgi [information] 
teknolojilerine kimin hâkim olaca na göndermede bulunur. Fakat bu ayn  zamanda para 
ve döviz piyasalar  da, yani dünya rezerv para biriminin belirlenmesini, yat n ve 
uluslararas  finansal ak mlar n denetimini de kapsar. Uluslararas  i bölümü, finansal, 
askerî ve siyâsî ili kiler temelinde bir güçler hiyerar isi tan mlar. 

ster ulusal ister uluslararas  düzeyde olsun, düzenleme rejimindeki de meler 
uluslar n içindeki ve aras ndaki en temel siyâsî ve ideolojik çat malara yol açabilir. 
Britanya’da Tah l Yasalar  üzerine 1830’lardaki ve 1840’lardaki çat malarda, yine 
Britanya’da on dokuzuncu yüzy l sonunda ve yirminci yüzy l ba nda daha sonraki Tarife 
Reformu konusunda çat mada durum hep bu olmu tur. Gümrük tarife korumas na ili kin 
sorunlar, Birle ik Devletlerde, Almanya’da ve Japonya’da – bu ülkeler sanayile mede ve 
teknolojide yeti ip yakalama sürecinde olduklar ndan – derin etkilere sahip olmu tur. 
Ço u kez temel ulusal ç karlar n tehlikede oldu u hissedilir ve gerek 1914 öncesi ngiliz-
Alman donanma silahlanmas nda, gerekse Alman hükümetinin Avrupa Birli i 
çerçevesinde yeni-merkantilist politikas n günümüzde ortaya ç nda örneklendi i 
gibi, ticari meseleler üzerinde sürtü me daha genel olarak uluslararas  ili kilerdeki 
sürtü menin önemli bir kayna  olabilir. Tablo 1, bizim bu dört ölçüt temelinde ça da  
dönü ümü görü ümüzü özetler. 
 
Tablo 1 
Fordizm ve neoliberalizm 

 Fordist Kapitalizm Neoliberal Kapitalizm 
 Uzun Dalgan n Yukar -Sal  Uzun Dalgan n A -Sal  
 1945-1975 1980-… 
Birikim rejimi Fordizm Finansalla ma 
Tekno-iktisâdî paradigma Taylorculuk Bilgi [Information] Teknolojisi 
Toplumsal düzenleme Toplumsal sözle me Esneklik 
Uluslararas  i bölümü Uluslararas la ma Küreselle me 
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Ça da  Kapitalizmin E rileri 

zleyen bölümde, uzun dönemleri, basit bir aritmetik ortalama olarak bire ik [sentetik] bir 
gösterge ç kartt z birbirine ba  bir göstergeler dizisi6 arac yla tan mlamaktan 
ibaret olan ‘izgeçizersel’ [spectographic] olarak adland labilecek bir yönteme 
ba vuruyoruz. Bu gösterge kâr oran  göstergesini yak ndan izlemektedir ( ekil 2). 

 

ekil 2 
Bire ik [Sentetik] Gösterge ve Kâr Oran  

 

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

Synthetic indicator
Profit rate

Fordist capitalism Neoliberal Capitalism

 
Ölçünle tirilmi  de kenler; tan mlar ve kaynaklar için Ek’e bkz. 

 

Bu gösterge yakla k 1980’lerin ortas na kadar, rejimin düzenleme gücünü 
görünüleyerek yatay seyretmektedir. Ama kâr oran  1967’den itibaren ABD’de, ard ndan 
1974-1975 ve 1980-1982 genel durgunluklar ndan ba layarak tüm büyük kapitalist 
ekonomilerde ini e geçmektedir7. Bu, kâr oran  1991-1993 ve 2000-2002 
durgunluklar na tekabül eden büyük dalgalanmalara ra men düzeltip eski hâline getiren 
1980’lerin büyük dönüm noktas n beklemi [momenti] olmu tur. Kâr oran n düzeltilip 
eski hâline getirilmesiyle birlikte, bire ik [sentetik] gösterge önemli bir toparlanma ve – 
kapitalizmin yap nda büyük dönü ümlerin meydana geldi ini vurgulayan – neredeyse 
üstel bir büyüme gösterir. 

Bu bire ik göstergenin bile enlerini tart maya geçmeden önce, kapitalizmin 
dinamiklerinin temel bir özelli ini olu turdu undan, üretkenli in evrimini gözden 
geçirece iz: çizgenin gösterdi i gibi, üretkenlik kâr n kökünü olu turdu undan, 
üretkenlikle kârl k Fordist dönem boyunca ayn  gidimizini [trajectory] takip etmektedir. 
Üretken düzenin çökü ünün, yani Fordizmin krizinin sebebi üretkenlik art lar n 
tükenmesidir. 
                                                             

6 Tam tan mlar ekte verilmektedir. Tüm diziler ölçünle tirilmi  ve de kenler merkez-indirgenmi tir 
[center-reduced], yani her de er ortalamadan sapma olarak al nm  ve standart sapmayla bölünmü tür. 
7 Kâr oran  tipik olarak kapitalist dört ekonomi, ABD, Almanya, Fransa ve Birle ik Krall k için 
hesaplanm r (bkz. Ek). 
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ekil 3 
Ki i Ba na GSY H Büyüme Oran  (%) (1960-2008) 
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rest of the world

Europe + USA

Boomerang 
effect

 
ilim e rileri koyu renkli; Kaynak: Ameco, Maddison (2008) 

[Avrupa+ABD; Dünyan n geri kalan ; Bumerang etkisi] 
 

 
kinci bir varg , kâr oran  art n neoliberal dönemin geli inden beri, Fordist 

dönemdekine k yasla mütevaz  üretkenlik art lar na ra men yeniden tesis edilmi  
olmas r. Bu basitçe, kâr yarat n ba ka yollar ve araçlar bulmu  oldu u anlam na 
gelir. 

Bu delilden ç kar lacak üçüncü bir sonuç küreselle menin ‘bumerang etkisi’dir: 
üretkenlik art lar  ABD’de ve Avrupa’da gerilemekle birlikte, art k kapitalizmin 
dinami inin merkezleri hâline gelmi  olan yükselen ekonomilerde büyük bir h zla 
yükselmektedir. 

 

De erin Bölü ümü ve Gerçekle me 

Bu delilin anla lmas nda yola ç  noktas  eme in ve sermayenin pay  aras ndaki 
bölünmedir. Üretkenlik art lar n Fordist dönemdekilerle k yaslanabilir olmad  
dü ünüldü ünde, kâr oran  sürdürmenin temel arac  eme in pay  azaltmak ya da 
sömürü oran  art rmakt r. ekil 4’ün kan tlad  gibi 1980’den bu yana olan da budur. 

Ancak kâr oran n yeniden tesis edilme tarz  e er buysa, geleneksel gerçekle me 
[realizasyon] sorunuyla kar  kar ya kal z: ayet talep ücretlerin göreli azalmas yla 
bask  alt na al rsa mallar  kim sat n alacakt r? Bu ku kusuz ayn  zamanda Keynesyen 
bir sorudur, ama elbette Keynescilikle s rl  de ildir: taleple gerçekle me aras ndaki 
çeli ki kapitalist üretim tarz n temel bir özelli idir. ekil 4’te görüldü ü gibi neoliberal 
kapitalizm aç ndan bu sorunun cevab  borç, krediyle artan tüketim olmu tur. 

Finansal gelirlerin art  ( ekil 4’te menkul de erler borsas  göstergesi) e itsizlikte 
art a (yine bkz. ekil 4) tekabül eder. Bu e riler ayn  izle i takip ederler. 
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ekil 4 
Gelir Da  

 

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

Profit share
Consumption/Wages
Stock Market
Inequalities
Household Indebtedness

 
Kaynak: Bkz. Ek   [Kâr pay , Tüketim/Ücretler, 
Menkul De erler Borsas , E itsizlikler, Hanehalk  borçlulu u] 

 

Dünya Ekonomisi 

Neoliberal modelin ikinci kökü ABD de dâhil birçok ekonomide kredi ve borç art r. 
ABD GSY H’s  1980 – 2002 aras nda dünya GSY H’n n yakla k %21’ni olu tururken, 
bu oran 2007’de yükselen ekonomiler lehine %19’a inmi tir. ABD modeli giderek artan 
bir d  aç k yaratan yurtiçi a -tüketime dayanm r. Hanehalk  tasarrufu s ra dü me 

iliminde olmu tur. Bu, ekil 5’te gösterilmektedir, ayr ca aç kla a -tüketim 
aras ndaki ko utluk manidard r. Bu nedenle, sermayenin ABD aç  finanse etme 
gerekimi uluslararas  zorluklarda, özellikle Larry Summers’ n ‘finansal deh et dengesi’ 
olarak adland rd  olguda önemli bir etken hâline gelmi tir. 
 

ekil 5 
Dünya Ekonomisinin Biçimle mesi 

 

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

Overconsumption (USA)

Global Imbalances

Trade Deficit (USA)

Financial Globalization

 
Kaynak: Bkz. Ek [A -tüketim (ABD); Küresel Dengesizlikler; Ticaret Aç  
(ABD); Finansal Küreselle me] 
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Finans bu çerçevede neoliberal modelin son otuz y l boyunca yeniden-üretiminde can 
al  bir rol oynam r. Asl nda, finans n rolü bir yandan de erin ve sermayenin 
aktar na imkân vermek, bir yandan da modelin ba lam  [coherence] kurmak 
olmu tur. Finansal çözülmeyi tetikleyen, her ne kadar ABD kamu aç  de il, e ik-alt  
konut kredileri olmu  olsa da, finans n çeli kileri artm r: finansal menkul de erler 
gerçekte art k-de erin gelecekteki bölü ümüne eri im haklar  olduklar ndan, bu, Marx’ n 
adland rd ekilde ‘fiktif sermaye’nin patlamas na yol açm r. Bu nedenle, bu alacak 
haklar n boyutlar  ekonomide fiilen yarat lan art kla orant z oldu undan, bunlar de er 
dü ürümüne u rad klar nda kriz kaç lmaz olmu tur. Sonuç olarak, bu basit bir finansal 
kriz de il, neoliberal düzenin sistemik bir krizidir. 

Dahas , neoliberal model bir borç da  yarat p geli tikçe bu de er dü ürümü yeni 
gerilimler do urmaktad r. Bankalar muazzam likidite teminleriyle [injections] ve özel 
borçlar n kamula lmas yla kurtar ld kça, kemer s kma planlar , finans n potansiyel 
zararlar  halk n ödemesini gerektirmektedir. Kemer s kma, Sermayenin vazgeçmek 
niyetinde olmad  gelecekteki art klara eri im haklar  zorla dayatmak için uygulanan 
iddettir. 

Böyle olmakla birlikte, bu yine de, sistemin istikrars z ba lam  yüzünden bloke 
olmas  anlam na gelir. Bu tür istikrars zl  üç çeli ki tan tlar: 

 

Bunlar n ilki bölü ümdür: kâr aral  oran  [margin rate] – yani kârlar n katma de er 
içindeki pay  – ABD’de ve Avrupa’da kriz öncesi düzeylerinin doruk noktalar na 
yükselmi tir ve toparlanmas  sürmektedir. Bu, üretkenlik art lar yla ve esasen ücretlerin 
dondurulmas yla mümkün olmu tur. Yine de, tüketimin bast lmas  istihdams z bir 
toparlanma anlam na gelir. te bu sebeple ufukta kâr oran  yeniden tehdit eden yeni bir 
durgunluk belirmektedir. 
 

kincisi küreselle medir: yak n tarihli bir BM raporunun belirtti i gibi, ‘küresel 
toparlanma geli mi  ekonomiler taraf ndan sekteye u rat lmaktad r’.8 Gerçekten de, 

ekil 6’n n gösterdi i gibi, kapitalizmin dinamiklerini harekete geçirmek yükselen 
ekonomilere kalm r. S naî üretim ileri ülkelerde son yirmi y lda (1991-2011) %24 
artm r. Ayn  dönemde, yükselen ülkelerdeki art  bunun 2,4 kat  olmu  ve bu ülkelerin 
dünya s naî ürün ihracat ndaki pay  günümüzde %51’e yükselmi tir. Bunun kapitalizmin 
tarihinde bir örne i yoktur ve bu, daha da öte çeli kiler ve büyük de meler anlam na 
gelir. 
 

Sonuncusu bütçe politikas r: aç klar n kapat lmas  kamu harcamalar nda – yeni 
çekilgen [recessive] bask lar n yan ra talepte ilave bir daralma yaratan – bir azaltma 
gerektirir. Devlet d  borçlar  krizi bu çeli kiyi daha da belirgin hâle getirmektedir. Alman 

                                                             

8 BM (2011), World Economic Situation and Prospects 2011.  
 

http://tinyurl.com/wesp11
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hükümetinin kamu borçlar  eurobonds ihrac  yoluyla bir havuzda toplay p ortakla a 
üstlenme önerisini ve Avrupa Merkez Bankas n nihai ödünç verici olarak belirleyici 
parasal müdahalesini reddetmesi, Avrupa Birli inin kurumsal sorunlar  çözmeye haz r 
olmad  ve kamu borcunun finansman nda spekülatif piyasalar  d lamaya cesaret 
edemedi ini kan tlamaktad r. Bu nedenle, Avro tehdit alt nda kalmaya devam etmektedir 
ve temerrütler hâlâ mümkündür. 

 

ekil 6 
Yükselen Ekonomiler 
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Part of the emerging countries in 
industrial exports  (right scale)

Emerging countries

Advanced countries

 
Kaynaklar: CPB, Centraal Planbureau, World Trade Monitor 
[Sanayi Üretimi, 1991’de Taban 100 (sol ölçek); Yükselen Ülkeler; leri 
Ülkeler; S naî ürün ihracat nda yükselen ülkelerin pay  (sa  ölçek)] 

 

Bu çeli kiler, yeni bir büyüme ve birikim dalgas na do ru toparlanma çerçevesinde 
toplumsal düzenlemeyi yeniden ele alman n zorlu u ba lam nda ‘kaotik [bir] 
düzenleme’yi öne ç kar rlar. Bizim kapitalist geli menin uzun dalgalar  kuram  
çerçevesinde vard z sonuç, neoliberal mücadelelerin dayatt  büyük bir toplumsal 
de menin çat malar  ya amakta oldu umuzdur. Borç krizinin, önemli bütçe 

tlamalar n ve talep daralmas n üst üste gelmesi, Avrupa’da yeni bir durgunluk 
tehdidiyle, i gücü piyasalar  düzenleyen yasalar n dönü türülmesiyle, ücretlerin ve 
emekli ayl klar n dü ürülmesiyle bir araya geldi inde patlay  bir çerçeve sunmaktad r. 
Bu yaln zca kendi iç dinamikleri nedeniyle de il, ama ayn  zamanda ba at stratejilerle 
neyin tehlikede oldu una ba  olarak sistemik bir krizdir. 

kinci Dünya Sava  izleyen otuz y l boyunca, düzenlenmi  bir kapitalizm ücret 
art lar yla büyütülen bir kitlesel tüketime dayanm . Sonras nda, neoliberal kal pta 
kurals zla lm  kapitalizmin otuz y nda, talep borçla desteklenmi ti. Günümüzdeyse, 
ne ücretler ne de borç: talep s rl r. ki Kondratief dalgas  aras ndaki geçi  döneminde 
kapitalizm bu nedenle köktencidir: nüfusun ço unlu una gelecek için yegâne umut olarak 
toplumsal gerileme önerilmektedir. 
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