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11..  GGiirriiflfl

Toplumsal olaylar birden çok etkenden kaynaklan›r ve birden çok sonuç
üretir. Bu nedenle, toplumsal olaylar› tek bir etkenle aç›klamak ve analiz et-
mek mümkün de¤ildir. Öyleyse, 1980 sonras›nda ve daha fliddetli olarak 1990
sonras›nda Balkanlar bölgesinde yaflan›lan genifl kapsaml› ekonomik dönüflüm
birden çok etkenden kaynaklanm›fl ve birden çok sonuç üretmifltir. 

Balkanlar’da ekonomik dönüflüm, “sosyalizmden kapitalizme geçifl” flek-
linde gerçekleflmifltir. Geçifl süreci, çeflitli “içsel” ve “d›flsal” etkenlerden kay-
naklanm›flt›r. Bu çal›flmada, Balkanlar’da yaflan›lan ekonomik dönüflümün,
yani sosyalizmden kapitalizme geçifl sürecinin d›flsal etkeni aç›klanmaktad›r.
Bu amaçla, s›ras›yla kapitalizmde 1970-1982 krizi, kapitalizmde 1980 sonra-
s› yeniden yap›lanma ve Balkanl› sosyalist ülkelerde kapitalizme geçifl süreç-
leri incelenmifltir.

22..  KKaappiittaalliizzmmddee  11997700--11998822  KKrriizzii  

Kapitalizm, yap›sal bir özellik olarak devresel krizler yaflar. Kapitalist
kriz, kar oranlar›n›n düflmesi ve bunun sonucunda sermaye birikiminin yavafl-
lamas› / durmas› durumudur. Bugüne kadar yaflan›lm›fl olan kapitalist krizle-
rin baz›lar› flunlard›r: 1814-1848 durgunlu¤u; 1872-1893 durgunlu¤u; 1914-
1945 durgunlu¤u. Her durgunluk dönemini ise bir geniflleme dönemi takip et-
mifltir: 1848-1872 genifllemesi; 1893-1914 genifllemesi; 1945-1970 geniflle-
mesi.1

Kapitalizm, karfl›laflt›¤› krizleri her defas›nda aflma ve yeni bir geniflleme
evresine geçme becerisini göstermifltir. Çünkü her ne kadar yap›sal bir özellik
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olarak devrevi krizler yaflan›yor olsa da, “kapitalizm, insanl›k tarihinde bugü-
ne dek görülen en esnek, en uyarlanabilir üretim tarz›d›r ve devrevi krizleri afl-
may› bilir.”2 Kapitalist kriz, “kapitalizmin yeniden yap›lanmas›” ile afl›l›r ve
böylece sistemin devam› sa¤lanm›fl olur.3 Bu yeniden yap›lanma, sadece eko-
nomik alan› de¤il, ayn› zamanda politik ve toplumsal alanlar› da kapsar.

Kapitalist dünya ekonomi sistemi, 1914-1945 durgunluk döneminde iki
dünya savafl› ve 1929 Krizini yaflad›. 1929 Krizi, kapitalizmin en büyük krizi
oldu.4 ‹kinci Dünya Savafl› sonras›nda kapitalist sistemde genifl kapsaml› ye-
niden yap›lanma gerçeklefltirildi. Bu yeniden yap›lanma süreci, merkez ve
çevre kapitalist ülkelerde5 h›zl› ve düzenli bir geniflleme dönemini (1945-
1970) içerdi.6 Savafl sonras› ilk 15 y›l, merkez kapitalist ülkelerde daha önce-
den hiç görülmemifl biçimde ekonomik büyüme, h›zl› sermaye birikimi ve top-
lumsal zenginlik art›fl› kaydedildi. Benzer durum çevre kapitalist ülkelerde de
yafland›. H›zl› ve sürekli geniflleme konjonktürü, 1970’e kadar devam etti. Do-
lay›s›yla 1945-1970 döneminde “kapitalizm, gençli¤inin en iyi y›llar›n› an›m-
satan yeni bir alt›n ça¤a girmiflti.”7

Bu dönemde merkez kapitalist ülkelerde “fordist birikim rejimi”, çevre
kapitalist ülkelerde ise “ithal ikameci birikim rejimi (alt-fordizm)” uyguland›.
Fordizm, befl temel özelli¤i içerir: (1) Kitlesel üretim ve kitlesel tüketim ara-
s›nda dengenin sa¤lanmas› amac›yla ücretlerin ve toplumsal harcamalar›n art-
t›r›lmas›. (2) Sürekli teknolojik yenili¤e / geliflime dayal› teknoloji-yo¤un üre-
tim. (3) Emek gücü verimlili¤inin sürekli artt›r›lmas›na ve nispi art›-de¤er ar-
t›r›m›na dayal› üretim ve birikim süreci. (4) ‹hracat olmakla birlikte daha yo-
¤un olarak iç piyasaya dayal› üretim ve birikim süreci. (5) Bu nedenle de iç pi-
yasan›n d›flar›ya karfl› yüksek gümrük tarifeleri arac›l›¤›yla korunmas›.8

Alt-fordizm olarak da tan›mlanan ithal ikameci birikim rejimi fordizme
benzer özellikler tafl›r. Bununla birlikte, çevre kapitalist ülkelerde görülen alt-
fordizm üç noktada fordizmden farkl›lafl›r: (1) Teknolojik yenilik / geliflim ve
teknoloji-yo¤un üretim daha geri bir performansa ve kapasiteye sahiptir. (2)
Bu nedenle de sanayi sektörü daha geridir, tar›m sektörü ve tar›msal ürünler
toplam ekonomi içinde önemli bir paya sahiptir.  (3) Emek verimlili¤i daha dü-
flüktür ve bu nedenle de kar oran›n›n artt›r›lmas› için mutlak art›-de¤er art›r›-
m› büyük önem arz etmektedir. Di¤er konularda alt-fordizm, fordist birikim
rejimine benzer: ‹ç piyasaya dayal› üretim ve birikim süreci; iç piyasan›n d›-
flar›ya karfl› korunmas›; ücretlerin ve toplumsal harcamalar›n artt›r›lmas› sure-
tiyle kitlesel üretim ve kitlesel tüketim aras›nda dengenin sa¤lanmas›.9

Bu iki birikim rejimine (fordizm ve alt-fordizm) uygun olarak devlet ay-
g›t›; toplumsal hizmet üreten, ekonomik yat›r›mlar yapan, ulusal ekonomi
içinde düzenleyici rol üstlenen, kapitalist s›n›f ile iflçi s›n›f› aras›nda arabulu-
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culuk yapan ve rekabeti düzenleyerek kapitalist s›n›f içinde uyum sa¤layan
“kapitalist sosyal devlet” olarak yap›land›r›ld›. Ayr›ca hem iflçi hem de iflveren
sendikalar›n›n örgütlülü¤ü, sistemin iflleyiflinde önemli rol oynad›. Böylece
(özellikle merkez kapitalist ülkelerde) “kapitalist sosyal demokrasi” geliflti.10

Sosyal devlet ve sosyal demokrasi rejimi; k›smi planl› ekonomi yoluyla
gelir da¤›l›m›n› daha adil biçimde düzenledi, toplumsal harcamalar› artt›rd›,
genel ücret seviyesini yükseltti ve böylece iflçi s›n›f›n›n yaflam standard› gelifl-
tirildi. Bunda, Djilas ve Amin’e göre, “komünizm ve devrim korkusu” önem-
li rol oynad›.11 Sosyal devlet ve sosyal demokrasi sayesinde iflçi s›n›f›n›n refah
seviyesi yükseltilerek komünist-devrimci karakter zay›flat›ld›. Nitekim fordist
birikim rejiminin iflçi s›n›f› üzerindeki hegemonyas›, “refah› yüksek emekçi
(aafffflluueenntt  wwoorrkkeerr)” anlay›fl›na dayand›r›lm›flt›.12 Ayr›ca gelir ve refah seviyesi
yükselen iflçi s›n›f›, sermaye birikimi için gerekli olan talep art›fl›n› sa¤lad›.
Sosyal devlet taraf›ndan uygulanan planlama ise, ekonomik büyüme ve serma-
ye birikimi için gerekli uygun ortam› tesis etmeye yönelikti. Planlama komis-
yonlar› ve organlar›; kapitalist sosyal devlet, kapitalist s›n›f ve iflçi s›n›f›n›n
temsilcilerini içeriyordu. Böylece sosyal devlet ve sosyal demokrasi vas›tas›y-
la iflçi –  kapitalist uyuflmas› / dengesi sa¤land›.13

Savafl sonras› ortaya ç›kan bu “yeni alt›n ça¤”dan dolay› liberal ekono-
mistler, art›k devrevi krizler döneminin tarihe kar›flt›¤›n› aceleci biçimde ilan
ettiler.14 25 y›ll›k uzun ve istisnai geniflleme dönemi (1945-1970) boyunca
devrevi krizler meselesi “rafa kald›r›ld› ve eski bir hikâye olarak görüldü (çal-
kant›lar ve kriz temas› hiç tart›fl›lmad›).”15 Fakat kapitalizmde devrevi krizle-
rin “rafa kalkmam›fl” oldu¤u, 1970’lere gelindi¤inde anlafl›ld›. 1968 sonras›n-
da ekonomik büyüme ve sermaye birikimi yavafllamaya bafllad›. 1970’lerin or-
tas›na gelindi¤inde ise merkez kapitalist ülkeler, 1929 Kapitalist Krizinden
sonra yaflan›lm›fl en büyük krizle karfl›laflt›. Bunu, 1982 Borç Krizi takip etti.
Böylece 1970-1982 y›llar›, hem merkez hem de çevre kapitalist ülkeler için
uzun dalgal› bir “Kapitalist Kriz” dönemi oldu. 1970’li y›llarda ortaya ç›kan
kriz üç nedenden kaynakland›:16

(1) Afl›r› üretim, yani reel tüketim kapasitesinden daha fazla üretim neti-
cesinde üretilen ürünlerin sat›lamay›p elde birikmesi.

Gerçekleflen afl›r› üretim asl›nda ihracat yoluyla afl›labilirdi. Fakat ‹kinci
Dünya Savafl› sonras›nda çevre kapitalist ülkelerde uygulanan ithal ikameci
birikim rejimi ve merkez kapitalist ülkelerde uygulanan fordist birikim rejimi,
iç piyasalar› yüksek gümrük tarifeleri ile d›flar›ya karfl› koruyordu. Ayr›ca sos-
yalist ülkeler de, iç piyasay› koruma politikas› uyguluyorlard›. Bu durum mer-
kez kapitalist ülkelerde gerçekleflen afl›r› üretimin ihracat yoluyla eritilmesini
engelledi. Afl›r› üretimin eritebilmesi için; (a) çevre kapitalist ülkelerde uygu-
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lanan ithal ikameci ekonomi politikalar›n›n terk edilmesi, (b) ülke ekonomile-
ri aras›nda entegrasyonun gelifltirilmesi17 ve ayr›ca (c) sosyalist ülkelerin kapi-
talizme geçmesi gerekiyordu. 

(2) Ücretlerde ve toplumsal harcamalarda (ücretsiz sa¤l›k ve e¤itim hiz-
metleri, iflsizlik sigortas›, emeklilik ücretleri, vb.) meydana gelen büyük art›fl›n
art›-de¤er art›r›m› ile dengelenememesi ve böylece kar oran›n›n düflmesi. 

Art›-de¤er artt›r›ld›¤› sürece ücretlerde ve toplumsal harcamalarda ger-
çekleflen art›fllar kar oranlar›n› düflürmez. Hatta e¤er art›-de¤er art›fl›, ücret ve
toplumsal harcama art›fllar›ndan daha fazla olursa kar oran› yükselir.18 Ama
köklü mücadeleler tarihi olan örgütlü, güçlü, bilinçli iflçi s›n›f›n›n varl›¤›, mer-
kez kapitalist ülkelerde art›-de¤er art›r›m›n› s›n›rlam›flt›r. Demek ki, 1970’li
y›llarda yaflan›lan kapitalist krizin ikinci nedeni s›n›fsal iliflkiler ve mücadele-
ler ile ilgilidir. Çünkü güçlü, örgütlü ve bilinçli iflçi s›n›f› kendi yaflam standar-
d›n› yükseltmek için mücadele etti. Bu mücadele bir yandan ücretlerin ve top-
lumsal harcamalar›n artmas›na neden oldu, öte yandan art›-de¤er art›r›m›n› s›-
n›rland›rd›. Böylece ücretlerde ve toplumsal harcamalarda gerçekleflen art›fl
art›-de¤er art›r›m› yoluyla dengelenemedi ve kar oran›nda düflüfl yafland›. Ay-
r›ca ücretlerde ve toplumsal harcamalarda meydana gelen art›fl fiyatlara da
yans›t›lamad›. Çünkü var olan afl›r› üretim durumu ve uluslararas› rekabet, üc-
ret ve toplumsal harcama art›fllar›n›n fiyatlara yans›t›lmas›n› engelledi.

(3) OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries - Petrol
‹hracatç›s› Ülkeler Örgütü) ülkelerinin petrol fiyat›n› yükseltmesi.

OPEC ülkeleri 1973-1975 y›llar› aras›nda petrol fiyat›n› dört kat artt›rd›.19

‹kinci fiyat art›fl› 1978-1979’da yap›ld›. Böylece 1971 y›l›nda 1,8 dolar olan
petrol varil fiyat› 1979 y›l›nda 35 dolara yükseldi.20 Petrol fiyat›ndaki büyük
ani art›fl nedeniyle gerçekleflen maliyet art›fl›, afl›r› üretim ve uluslararas› reka-
bet nedeniyle fiyatlara yans›t›lamad›. Böylece petrol fiyat›nda gerçekleflen ar-
t›fl, kar oranlar›n›n düflmesinde ve sermaye birikiminin yavafllamas›nda önem-
li rol oynad›.

1970’lerde yaflan›lan krizi 1982 Borç Krizi takip etti. Petrol fiyat›n›n
yükselmesi OPEC ülkelerinin petrol gelirlerini h›zla artt›rd›. Elde biriken pet-
rol dolarlar›n›n bir k›sm› ülke içinde kullan›ld›, önemli bir k›sm› ise merkez
kapitalist ülkelerin bankalar›na yat›r›ld›. Uluslararas› bankalarda biriken pet-
rol dolarlar› 1970’ten itibaren gittikçe daralan ve kriz içinde olan merkez ka-
pitalist ekonomilerde yeterince kullan›lamad›. Dolay›s›yla bu paralar, düflük
faiz karfl›l›¤›nda ithal ikameci ekonomi politikalar› uygulayan çevre kapitalist
ülkelere borç olarak verildi. Böylece 1970 y›l›nda 62,5 milyar dolar olan çev-
renin borcu, 1982 y›l›na gelindi¤inde 645,6 milyar dolara yükseldi.21
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(1) Gerekti¤inden fazla miktarda kredi al›m›, (2) al›nan kredilerin verim-
li biçimde kullan›lmamas›, (3) uluslararas› piyasalarda hammadde ve tar›m
ürünlerinin fiyatlar›n›n düflmesi, (4) kriz nedeniyle merkez kapitalist ülkelerin
çevre kapitalist ülkelerden yapt›klar› ithalat›n azalmas›, (5) petrol fiyat›n›n ar-
t›fl›, (6) ücretlerde ve toplumsal harcamalarda art›fl nedenlerinden dolay› çev-
re kapitalist ülkeler borçlar›n› ödeyemez duruma geldiler. ‹lk olarak Meksika
13 A¤ustos 1982 tarihinde 80 milyar dolar borcunu ödeyemeyece¤ini aç›kla-
d›. Meksika’y› Brezilya, Arjantin, Venezüella, Endonezya, Nijerya gibi di¤er
çevre kapitalist ülkeler takip etti. Bu durum sadece çevre kapitalist ülkeleri de-
¤il, ayn› zamanda merkez kapitalist ülkeleri de zor durumda b›rakt›. Çünkü
çevreye borç veren bankalar›n büyük bir bölümü merkez ülke bankalar› idi.22

Çevre borçlar›n›n ödenmemesi bankalar›n bir bölümünü iflasa sürükledi, di-
¤erleri ise parasal aç›dan s›k›flt›. Bu, kapitalist dünya ekonomi sisteminde fi-
nans mekanizmas›n›n iflas etmesi anlam›na geliyordu. 

33..  KKaappiittaalliizzmmddee  11998800  SSoonnrraass››  YYeenniiddeenn  YYaapp››llaannmmaa

1970-1982 Kapitalist Krizi, kapitalist sistemin iç dinamiklerinin bir ürü-
nü, kapitalizmin yap›sal çeliflkilerinin bir tezahürü ve dolay›s›yla da kapitaliz-
min yap›sal kriziydi. Bu nedenle, 1970-1982 Krizinden kurtulufl, tek tek ulu-
sal hükümetlerin uygulayaca¤› reformlar vas›tas›yla gerçekleflemezdi. Krizi
atlatman›n tek yolu, fiaylan’›n da vurgulad›¤› gibi, kapitalist dünya ekonomi
sisteminin total olarak yeniden yap›land›r›lmas› idi.23 Kapitalizmde total yeni-
den yap›lanma, 1980 sonras›nda neoliberal politikalar vas›tas›yla gerçekleflti-
rildi. 

Neoliberalizmin temelini “minimalist devlet” ve “rekabetçi serbest piya-
sa” anlay›fllar› oluflturur.24 Bu iki temel anlay›fl üzerinde infla edilen neoliberal
ekonomi kuram› dört temel politikay› içeriyor ve öneriyor: (1) Emek, serma-
ye, mal ve hizmet piyasalar›n›n esneklefltirilmesi; (2) özellefltirme; (3) ihraca-
ta dayal› sermaye birikimi stratejisi ve (4) kamusal ortak yarar güden sosyal
harcamalar›n / hizmetlerin azalt›lmas›.25

Bu neoliberal politikalar, kapitalizmi yeniden yap›land›rmak ve böylece
1970-1982 Kapitalist Krizini aflmak için gelifltirildi. Bu niha-
i amaca ulaflabilmek için ise üç hedef seçildi: (1) Emekçi kitleler, (2) çevre ka-
pitalist ülkeler ve (3) sosyalist ülkeler. 

Birinci olarak; düflen kar oranlar›n› yükseltmek ve böylece sermaye biri-
kimini h›zland›rmak için emekçi kitlelerin ekonomik-politik gücünün k›r›lma-
s›, ücretlerin azalt›lmas›, sosyal devletin tasfiye edilmesi ve toplumsal hizmet-
lerin/harcamalar›n mümkün mertebede k›s›lmas› gerekiyordu. ‹kinci hedef ise;
‹kinci Dünya Savafl› sonras› dönemde ithal ikameci politikalar üzerinden ulu-
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sal kalk›nma stratejisi uygulayan çevre kapitalist ülkelerin piyasalaflt›r›lmas›,
yani merkez sermayesine ve mallar›na aç›lmas› idi. Ve nihayet; krizi aflmak
için sosyalist ülkelerde kapitalizmin yap›land›r›lmas› ve bu ülkelerin kapitalist
dünya ekonomi sistemine entegre edilmeleri gerekiyordu. 

Özellikle üçüncü hedef büyük önem arz ediyordu. Çünkü her ne kadar
sosyalist ülkeler kapitalist ülkeler ile, flu veya bu düzeyde, ticari ve finansal
iliflkiler kurmufl olsalar da, nihayetinde bu ülkeler, sahip olduklar› farkl› eko-
nomik yap›lar› nedeniyle kapitalist dünya ekonomi sisteminin d›fl›nda yer al›-
yorlard›. Yani dünya nüfusunun ve mekân›n›n çok önemli bir bölümü “s›n›rs›z
sermaye birikimi alan›”n›n d›fl›nda bulunuyordu.26 Bu ülkelerin sosyalizmden
kapitalizme geçmeleri ve kapitalist dünya ekonomi sistemine entegre olmala-
r›, “sermaye birikimi alan›”n›n hem nüfus, hem de mekân bak›m›ndan çok bü-
yük ölçüde genifllemesi anlam›na gelecekti. 

Mekânsal geniflleme, sermaye birikim süreci için gerekli olan ucuz üre-
tim araçlar›n›n / kaynaklar›n ve yeni piyasalar›n elde edilmesi anlam›na gelir.
Nüfus düzeyinde geniflleme ise, sermaye için ucuz emek-gücü sa¤lar. Kapita-
list dünya ekonomi sistemine dahil olan (veya edilen) her yeni bölge / ülke, kar
oran›n›n düflmesine ve sermaye birikiminin yavafllamas›na neden olan ücret
art›fllar›n› durdurma / geriletme ifllevi görür. Çünkü yeni dahil olan (edilen)
bölge / ülke nüfusunun büyük bölümü, kapitalist sisteme yeni iflçiler (ücretli
emek-gücü) olarak kat›l›r. Bu ise ücretlerin genel seviyesinde azalt›c› etki do-
¤urur.27

Dolay›s›yla; sosyalist ülkelerde kapitalizmin yap›land›r›lmas› ve bu ülke-
lerin kapitalist dünya ekonomi sistemine entegre olmalar›, kapitalist sistemin
mekân ve nüfus bak›m›ndan genifllemesi yani “yeni ucuz üretim araçlar› / kay-
naklar›”, “yeni ucuz emek-gücü” ve “yeni piyasalar” elde edilmesi anlam›na
geliyordu ki; bu da, yaflan›lan 1970-1982 Krizinin atlat›lmas› için çok büyük
önem arz ediyordu. Bunun fark›nda olan Washington yönetimi 1982 y›l›nda
Ulusal Güvenlik Karar Yönergesi (NSSD 54) yay›nlad›. Burada ele al›nan ko-
nulardan birisi Do¤u Avrupa ülkelerine yönelikti. “Belgedeki hedefler, Do¤u
Avrupa ülkelerini piyasa merkezli bir ekonomiye yeniden entegre ederken ko-
münist hükümetleri ve partileri y›kmak için ‘sessiz bir devrim’in geliflmesine
yard›mc› olmak için yayg›nlaflt›r›lm›fl çabalar›n harcanmas›n› içeriyordu.”28

1984 y›l›nda ABD hükümeti taraf›ndan yay›nlanan “Hassas Gizlilik” eti-
ketli ABD Ulusal Güvenlik Karar Yönergesi (NSDD 133), “Birleflik Devletle-
ri’in Yugoslavya Politikas›” bafll›¤›n› tafl›yordu. Bu resmi belge 1990 y›l›na
kadar kamuoyundan gizlendi. 1990 y›l›nda Amerikan gazetelerinde yay›nla-
nan belgeye göre, ABD’nin Balkanlar’a ve Yugoslavya’ya yönelik “stratejik
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amac›”, Balkanlar’› ve Yugoslavya’y›, “serbest piyasa sistemine katmak”t›.29

Bu belge, 1990’l› y›llarda ABD’nin, NATO flemsiyesi alt›nda Bat›l› müttefik-
leri ile birlikte Bosna-Hersek’e ve ard›ndan S›rbista’a yapt›¤› askeri müdaha-
leleri anlamam›za da yard›mc› oluyor. Nitekim Mart 1999’da NATO ordular›
S›rbistan’› bombalamaya bafllamadan hemen önce, dönemin ABD Baflkan›
Bill Clinton hiç çekinmeden “büyük bir aç›k sözlülükle” flunu söylemifltir:

“E¤er bütün dünyaya sat›fl yapmam›z› da içerecek güçlü ekonomik iliflki
kurabilecekse, Avrupa bunun anahtar› olmak zorundad›r. Bu Kosova davas›,
bafltan afla¤› bununla ilgilidir.”30

Dolay›s›yla 1980 sonras›nda kapitalizmin yeniden yap›land›r›lmas› süreci;
dünyadaki tüm emekçilere, çevre kapitalist ülkelere ve özellikle de sosyalist ül-
kelere yönelik uygulanm›fl genifl kapsaml› bir ekonomik-politik yeniden yap›-
lanma sürecidir. Bu yeniden yap›lanma süreci, Brenner’in ifadesiyle, sermaye
ve onun politikac›lar› taraf›ndan bafllat›lan bir neoliberal sald›r›d›r.31 Mandel,
1984 y›l›nda bu “sald›r›”y› önceden tespit edebilme baflar›s›n› göstermifltir:

“Öyleyse biz önceden teflhisimizi yapal›m. Sermayenin hali haz›rdaki
uzun depresyondan (kapitalist krizden) ç›kabilmesi için emekçi kitlelerin dire-
niflini k›rmak, yaflam ve örgütlenme düzeylerini önemli ölçüde geriletmek ve
üçüncü dünya halklar›n›n (çevre kapitalist ülkelerin) direniflini k›rmak, onla-
r›n afl›r› sömürülmesini gerçeklefltirmek ve iflçi devletlerinin ülkelerini (sosya-
list ülkeleri) dünya pazar›na niteliksel olarak daha üst düzeyde bütünlefltirmek
gerekmektedir. Oysa, sermaye, bu üç alan›n hiç birinde hedefine ulaflabilmifl
de¤ildir. En az›ndan denilebilir ki, bunu baflarabilmesi çok zaman alacakt›r.
Ve sermayenin hedeflerinin kaderini canl› toplum kesimleri aras›ndaki siyasal,
toplumsal mücadeleler belirleyecektir, yoksa kapitalist sistemin içindeki her-
hangi bir düzenleyici otomatizm de¤il.”32

Bir di¤er önemli ekonomist ise, kapitalizmin yeniden yap›lanmas›n›
amaçlayan neoliberal program›n içeri¤ini flöyle özetliyor:

“‹flçi s›n›flar›n›n kazan›lm›fl haklar›n› yok etmek, sosyal güvenlik ve istih-
dam› koruma sistemlerini parçalamak, yoksulluk ücretlerine dönmek, üretici
sistemlerine tafleron statüsü yüklemek, görece sanayileflmifl ülkelerin f›rsatla-
r›n› s›n›rland›r›rken, belli çevre ülkelerini hammadde sa¤lay›c›lar› olarak mo-
das› geçmifl statülerine döndürmek ve gezegenin kaynaklar›n›n çar çur edil-
mesini h›zland›rmak: ‹flte bugünkü egemen güçlerin program› budur.”33

‹flte bu hedeflere yönelik flekillendirilmifl olan neoliberal politikalar,
IMF’nin oluflturdu¤u “‹stikrar Program›” ve Dünya Bankas›’n›n oluflturdu¤u
“Yap›sal Uyum Program›” ad› alt›nda çevre kapitalist ülkelere önerildi.34 Ne-
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oliberal politikalar›n yayg›nlaflmas›, merkezin büyük flirketlerine büyük ola-
naklar sa¤lad›. Çünkü istikrar ve yap›sal uyum programlar› (yani neoliberal
politikalar) vas›tas›yla, çevre ülkelerin piyasalar› büyük ölçüde d›fla aç›ld›.
Böylece merkezin büyük flirketlerine yeni piyasalar sa¤lanm›fl oldu. Ayr›ca ne-
oliberal politikalar üzerinden kapitalizmin yeniden yap›land›r›lmas› süreci
ucuz emek gücü sa¤lad› ve 1970-1982 kriz döneminde düflen kar oranlar›n›
yükseltti. Böylece merkezin büyük sermaye gruplar› 1980-1995 döneminde
sermaye birikimlerini artt›rd›lar ve h›zla büyüdüler.35 Buna karfl›l›k, neoliberal
programlar›n bir baflka sonucu, iflsizli¤in ve ücret farkl›l›klar›n›n artmas› ve
yoksullu¤un yayg›nlaflmas› oldu.36

Neoliberal politikalar temelinde yeniden yap›lanma süreci merkez ve
çevre ülkelerin kapitalist s›n›flar› ve kapitalist devletleri aras›nda kurulan ifl-
birli¤i sayesinde uyguland› ve yayg›nlaflt›r›ld›. Sadece merkez ülkelerin kapi-
talistleri de¤il, ayn› zamanda çevresel kapitalistler ve bürokratlar da neolibe-
ral politikalar ve yeniden yap›lanma süreci sayesinde emekçi kitlelerin aleyhi-
ne sermaye birikimi sa¤lama ve zenginlefleme f›rsat› yakalad›lar.37

44..  BBaallkkaannllaarr’’ddaa  EEkkoonnoommiikk  DDöönnüüflflüümm

44..  11..    AArrnnaavvuuttlluukk’’ttaa  EEkkoonnoommiikk  DDöönnüüflflüümm

Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti’nde Enver Hoca’n›n 1985 y›l›n-
da ölümünden sonra Devlet Baflkanl›¤› ve Arnavutluk Emek Partisi Genel
Sekreterli¤i görevlerini “reformist komünist” Ramiz Alia devrald›. 1989 y›l›n-
da Emek Partisi’ne ve sosyalist sisteme yönelik liberal ve milliyetçi muhale-
fet geliflti. Muhalefetin bask›s› ve d›fl dünyada meydana gelen de¤iflimler so-
nucunda 1990 y›l›nda baflka partilerin kurulmas›na izin verildi. Ocak 1991’de
ilk muhalif gazete (Rilindja Demokratike) yay›nlanmaya baflland› ve Mart-Ni-
san 1991’de ilk çok partili seçimler düzenlendi. Seçimlerden Emek Partisi bi-
rinci ç›kt›, koalisyon hükümeti Fatso Nano baflkanl›¤›nda kuruldu, Meclis Ali-
a’y› tekrar devlet baflkan› seçti ve 1976 Anayasas› iptal edilerek ülkenin ismin-
den “Sosyalist Halk” ifadesi ç›kar›ld›. Haziran ay›nda toplanan 10. Kongrede
Emek Partisi’nin ismi Arnavutluk Sosyalist Partisi olarak de¤ifltirdi, Enver
Hoca ile Alia elefltirildi ve Nano Parti Genel Sekreteri seçildi. Ayn› ay içinde
Nano hükümeti istifa etti ve yerine Ylli Bufi baflkanl›¤›nda befl partili koalis-
yon hükümeti kuruldu. Koalisyon hükümeti Aral›k ay›nda da¤›ld›. Mart
1992’de yenilenen seçimleri Arnavutluk Demokrat Partisi kazand› ve yeni hü-
kümeti kurdu. Nisanda istifa eden Alia’n›n yerine Demokrat Parti lideri Salih
Berisa, Meclis taraf›ndan devlet baflkan› seçildi. Eylül ay›nda Alia ve on sekiz
eski komünist yönetici, yolsuzluk yapt›klar› gerekçesiyle çeflitli hapis cezala-
r›na çarp›t›ld›. Temmuz 1993’te Sosyalist Parti Baflkan› Nano da ayn› suçtan
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dolay› hapse at›ld›. Böylece Berisa ve Demokrat Parti ülke yönetimine tam
olarak hakim oldu.38 1996 y›l›nda düzenlenen seçimleri de flaibeli biçimde Be-
risa liderli¤inde Demokrat Parti kazand›. Bir y›l sonra yap›lan erken seçimle-
ri ise Sosyalist Parti Kazand›.39

Politik de¤iflim ile ekonomik de¤iflim iç içe geliflti. 1990 bahar›nda özel
mülkiyet üzerindeki k›s›tlamalar kald›r›ld› ve ticaret serbestlefltirildi. Yeni bir
yasal düzenleme ile yabanc› yat›r›mlar›n önü aç›ld›. Fakat 1990 y›l›nda baflla-
t›lan bu de¤iflim süreci yeterli de¤ildi. Kapitalizme geçifl sürecini h›zland›r-
mak için A¤ustos 1991 tarihinde ekonomi ile ilgili genifl kapsaml› bir yasa ka-
bul edildi. 1991 Yasas› özetle flu reformlar› içeriyordu: Devletin ekonomi üze-
rindeki tekelci hakimiyetine, kontrolüne ve düzenleme yetkisine son verildi;
özel mülkiyet hakk› güvence alt›na al›nd›; genifl kapsaml› özellefltirme süreci
bafllat›ld› ve Ulusal Özellefltirme Ofisi oluflturuldu; iflçi çal›flt›rabilme hakk› ta-
n›nd›; kolektif çiftlikler la¤vedilerek tar›m topraklar› sahiplerine iade edildi;
özel iflletmelerin ve özel bankalar›n kurulmas›na müsaade edildi; yabanc› ser-
maye girifli ve yabanc› yat›r›mlar serbest b›rak›ld›; fiyatlar, ticaret ve döviz
kullan›m› serbestlefltirildi; ulusal para birimi (Lek) konvertible hale getirildi;
%150 oran›nda devalüasyon yap›ld›; kamu yat›r›mlar› / harcamalar› azalt›ld›;
sosyalist sistemden kalma devlet sübvansiyonlar›na son verildi; reel ücretler
düflürüldü; yeni vergi kalemleri uygulamaya sokuldu (tafl›t vergisi, kar vergi-
si, tüketim vergisi, ifl izin vergisi, sat›fl vergisi, vb...). Ücretlerin ve çal›flma ko-
flullar›n›n iyilefltirilmesi, kapat›lan fabrikalar›n tekrardan aç›lmas›, ifl ve sosyal
güvencenin sa¤lanmas› talebiyle 1991 y›l›nda ‹flçi Sendikas› genel greve gitti.
Buna ra¤men koalisyon hükümeti, sosyalist sistemden kalma ifl güvenli¤ini
kald›r›d› ve iflletmelere, “ifl disiplinini bozan iflçileri iflten ç›kar›ma” yetkisi
verdi. 1991 Yasas› ç›kt›ktan hemen sonra Ekim ay›nda IMF’ye üye olundu ve
stand-by anlaflmas› yap›ld›. Böylece yasada öngörülen neoliberal reformlar›n
uygulanmas› için IMF’den destek al›nmaya baflland›. IMF ile Dünya Banka-
s›’ndan yard›m al›narak Arnavutluk Ticaret Bankas› kuruldu, sosyalist sistem-
den kalma Tar›msal Geliflim Bankas› kapat›ld› ve Arnavutluk Ulusal Bankas›
Arnavutluk Devlet Bankas›’na dönüfltürülerek yeniden yap›land›r›ld›. 1990 y›-
l›ndan itibaren ABD ve AB ülkelerinden al›nan yard›mlar ve bu ülkeler ile iki-
li ekonomik, mali, ticari anlaflmalar h›zla artt›.40

1991’de özel bankalar›n kurulmas›na müsaade edildikten sonra k›sa süre
içinde irili ufakl› çok say›da banka kuruldu. 1996 y›l›na kadar özel bankalar
%50 faiz vaadiyle piyasadan çok miktarda para toplad›lar. Kas›m ay›ndan iti-
baren bankalar birer birer iflaslar›n› aç›klad›lar. Banka sahipleri ise yanlar›nda
para yüklü bavullar ile ülkeyi terk ettiler. 3,5 milyonluk Arnavutluk’ta yakla-
fl›k 1 milyon kiflinin yaklafl›k 1 milyar dolar tutar›nda birikimi özel bankalar
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ile birlikte batt›. Batan bankalar›n Demokrat Parti Hükümeti yöneticileri ile
ortakl›k iliflkisi içinde oldu¤u ve 1996 seçimleri öncesinde Demokrat Parti’yi
desteklemifl olduklar› Arnavut kamuoyu taraf›ndan son derece iyi biliniyordu. 

Ocak 1997’de Arnavutluk’un güneyinde bulunan Vlore kentinde banka-
zedeler sokaklara döküldüler. Sadece bankalar de¤il, ayn› zamanda Demokrat
Parti Hükümeti ve Devlet Baflkan› Berisa da protesto edildi. Bankazedelere
paralar›n bir k›sm›n›n geri ödenece¤i aç›klamas› olaylar›n yat›flmas› için yeter-
li olmad›. Olaylar ülkenin kuzey kentlerine ve nihayet en sonunda baflkente
s›çrad›. Dükkânlar, g›da depolar›, hükümet binalar›, orduya ve polise ait silah
depolar› ya¤maland›. Silahlar›n büyük bölümü politikac›lar ile ba¤lant›l› olan
mafya gruplar›n›n eline geçti ve böylece bankazedelerin bafllatt›¤› olaylar maf-
yatik çat›flmalara dönüfltü. 

Arnavut bankazedelerin isyan› ayr›ca k›sa sürede bölge bar›fl›n› ve istik-
rar›n› tehdit eder hale dönüfltü: 13 bin Arnavut ülkeden kaç›p ‹talya’ya s›¤›n-
d›. Kendi içinde zaten “Arnavut Sorunu” ile bo¤uflmakta olan S›rbistan, Ma-
kedonya ve Yunanistan, kitlesel göçü ve ya¤malanan silahlar›n ak›fl›n› önle-
mek amac›yla Arnavutluk s›n›r›na askeri y›¤›nak yapt›. 

Olaylar› yat›flt›rmak amac›yla 1 Martta Demokrat Parti hükümeti istifa et-
ti ve 9 Martta Devlet Baflkan› Berisa yeni bir “Ulusal Uzlaflma Hükümeti”nin
kuruldu¤unu ilan etti. ‹çinde sosyalistlerin de yer ald›¤› dokuz partili yeni hü-
kümet olaylar› yat›flt›ramay›nca Berisa, son çare olarak AB ile NATO’yu yar-
d›ma ça¤›rd›. Yard›m ça¤r›s› BM Güvenlik Konseyi’nde görüflüldü. 28 Mart-
ta Güvenlik Konseyi, “asayiflin sa¤lanmas›” amac›yla “geçici ve s›n›rl› çoku-
luslu koruma gücü”nün Arnavutluk’a gönderilmesi yönünde karar ald›.41 ABD
öncülü¤ünde oluflturulan çokuluslu güç, örgütsüz ve düzensiz halk isyan›n›
bast›rarak Arnavutluk’ta kapitalizme geçifl sürecinin “sa¤l›kl›” biçimde devam
edebilmesi için gerekli olan “asayifli” sa¤land›.   

44..  22..  BBuullggaarriissttaann’’ddaa  EEkkoonnoommiikk  DDöönnüüflflüümm

Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde 1980’lerin sonunda liberal muhalefet
hem Bulgaristan Komünist Partisi içinde hem de parti d›fl›nda güçlendi. 10
Ekim 1989 tarihinde partinin liberal ve sosyal demokrat gruplar›, Todor Ziv-
kov’u parti ve devlet baflkanl›¤› görevlerinden ald›, yerine 1971’den itibaren
d›fliflleri bakanl›¤› yapmakta olan “reformist komünist” Peter Mladenov geti-
rildi. Bir y›l sonra yolsuzluk suçlamas›yla Zivkov tutukland›. Zivkov’un düflü-
flü ile birlikte de¤iflim-dönüflüm süreci h›z kazand›. Nisan 1990’da yeni parti-
lerin kurulmas›na izin veren yasa ç›kar›ld›, Komünist Parti Sosyalist Parti’ye
dönüfltürüldü ve Haziran 1990’da ilk çok partili seçimlere gidildi. Sosyalist
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Parti oylar›n %47,2’sini ve parlamentodaki sandalyelerin %52,8’ini almay›
baflararak birinci parti oldu. ‹kinci s›ray›, %36,2 oy ve %36 sandalye ile De-
mokratik Güçler Birli¤i ald›. Temmuz ay›nda yap›lan devlet baflkanl›¤› seçim-
lerini ise Demokratik Güçler Birli¤i aday› Jelu Jelev kazand› ve Kas›m ay›n-
da meclis karar›yla devletin ad› Bulgaristan Cumhuriyeti olarak de¤ifltirildi.
Ekim 1991’de yap›lan ikinci çok partili parlamento seçimlerini az bir farkla
Demokratik Güçler Birli¤i Kazand›: %34 oy ve %45,8 sandalye; Sosyalistler
ise %33,1 oy ve %44,2 sandalye. Yeni koalisyon hükümeti, Demokratik Güç-
ler Birli¤i ile Türk az›nl›¤›n partisi olan Haklar ve Özgürlükler Hareketi tara-
f›ndan kuruldu.42

Böylece yaklafl›k 45 y›ll›k Komünist Parti iktidar› ve sosyalist rejim so-
na ererken Bulgaristan kapitalizm yoluna girdi: 43

‹lk neoliberal program IMF ile yap›lan görüflmeler sonucunda 1 fiubat
1991’de uygulamaya sokuldu. Program gere¤i fiyatlar›n %90’› devlet kontro-
lünden ç›kar›ld› ve serbest piyasa mekanizmas›na b›rak›ld›. Bu durum ani enf-
lasyon art›fl›na neden oldu. Y›ll›k enflasyon oran› 1991 y›l›nda %334’e, bir y›l
sonra %500’e f›rlad›. 1993’te %100’e gerilemekle birlikte enflasyon oran›
1990’lar boyunca yüksek düzeyde seyretmeye devam etti. 1 fiubat Program›,
Bulgar paras›n› (Lev) 1991 y›l› içinde Amerikan dolar› karfl›s›nda devalüe et-
ti. 1:2,28 olan Dolar:Lev paritesi, devalüasyon sonras›nda 1:28 olarak gerçek-
leflti. Ayr›ca ücret art›fllar›na tavan s›n›rlamas› getirildi. Bu s›n›rlama yüksek
enflasyon ve devalüasyon ile birleflince reel ücretler bir y›l içinde ortalama
%45 geriledi. 

Haziran 1991’de ç›kar›lan Ticaret Yasas› iç ve d›fl ticareti serbestlefltirdi.
Toplam ticaret hacmi içinde özel sektörün pay› k›sa süre içinde (Haziran
1993’te) %52,2’ye yükseldi. D›fl ticaret üzerindeki devlet tekeline son verilme-
si ithalat patlamas›na neden oldu ve Bulgar piyasas› Bat›l› markalarla doldu.

Sosyalist Parti’nin yo¤un muhalefetine ra¤men Bulgaristan Meclisi, dev-
let iflletmelerinin özellefltirilmesine ve özel anonim flirketlerin kurulmas›na
iliflkin yasay› Nisan 1992’de kabul etti. 22 bankay› kapsayan bankac›l›¤›n ye-
niden yap›land›r›lmas› ve bankalar›n özellefltirilmesi yasas› Eylül 1992’de ç›-
kar›ld›. Ayr›ca küçük dükkânlar›n, evlerin ve di¤er küçük mülkiyetlerin özel-
lefltirilmesine iliflkin bir baflka yasal düzenleme de yap›ld›. Sosyalist dönem
boyunca oluflturulmufl olan SSCB tipi kolektif çiftlikler la¤vedildi. 1947 son-
ras›nda kamulaflt›r›lm›fl olan evler, sanayi - ticari mülkler ve topraklar sahip-
lerine geri iade edilmeye baflland›. Haziran 1992’ye kadar topraklar›n %85’i,
3.600 dükkân, 2.600 ev, 600 sanayi mülkü, 130 restoran eski sahiplerine geri
verildi. 1993 y›l›nda hükümet yeni bir özellefltirme plan›n› uygulamaya soktu.
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Buna göre, toplam de¤eri yaklafl›k 6,5 milyar dolar olan 500 devlet flirketi sa-
t›fla ç›kar›ld›. Her Bulgaristan vatandafl›na bu iflletmelerin hisse senetlerini sa-
t›n alabilme hakk› tan›nd›. 1994’e gelindi¤inde Bulgar ekonomisinde özel sek-
törün pay› %40’a ulaflm›fl bulunuyordu. 1995 ve 1997 y›llar›nda iki özellefltir-
me program› daha uygulamaya sokuldu. 1997 y›l› bafl›nda IMF ile yap›lan
stand-by anlaflmas›na göre; sanayi ve finans sektörlerinde devlete ait olan ifl-
letmelerin %25’i May›s sonuna kadar, %40’› y›lsonuna kadar ve tamam› 1998
sonuna kadar özellefltirilecektir. Fakat bu program tam olarak gerçeklefltirile-
medi. Böylece 1999’da özel sektörün GSY‹H içindeki pay› ancak %50’ye
yükselebildi.44

1992 y›l›ndan itibaren ülke ekonomisi yabanc› sermayeye aç›ld›. Yaban-
c› yat›r›mlar› ülkeye çekmek için teflvik yasalar› ç›kar›ld›. D›fla aç›l›m sonu-
cunda 1992-1997 döneminde toplam 1 milyar 402 milyon dolar tutar›nda ya-
banc› sermaye girifli gerçekleflti. Dünya Bankas›’n›n 2000 y›l› verilerine göre
1990-2000 döneminde toplam 2 milyar 500 milyon dolar do¤rudan yabanc›
yat›r›m gerçekleflti.45 En fazla yabanc› sermaye Belçika, Almanya, ABD, Hol-
landa ve ‹sviçre’den geldi. Ülkeye gelen yabanc› sermayenin büyük k›sm›
özellefltirilen iflletmeleri sat›n ald›, küçük bir k›sm› ise ülkede yeni yat›r›mlar
gerçeklefltirdi.

1990-1995 döneminde gerçeklefltirilen h›zl› liberalleflme süreci neticesin-
de toplumun yaflam standard› geriledi, iflsizlik artt›, yoksulluk yayg›nlaflt›, üre-
tim darald›, enflasyon yükseldi, finansal kriz olufltu ve d›fl ticaret aç›¤› sürek-
li artt›. D›fl borç tutar› ise GSY‹H’n›n %96,9’una kadar yükseldi.46 Ekonomi-
deki kötü gidiflat›n kaç›n›lmaz sonucu ise, toplumsal hoflnutsuzlu¤un yayg›n-
laflmas› ve kitlesel protestolar›n artmas› oldu. Böylece hükümet, h›zl› liberal-
leflme sürecini yavafllatmak, ekonomiye müdahale etmek ve toplumsal politi-
kalara a¤›rl›k vermek zorunda kald›. Dolay›s›yla Bulgar ekonomisinde 1990-
1995 dönemi h›zl› / radikal liberalleflme dönemi, 1990’lar›n ikinci yar›s› ise
yavafl / kontrollü liberalleflme dönemi olarak tan›mlanmaktad›r.

44..  33..  RRoommaannyyaa’’ddaa  EEkkoonnoommiikk  DDöönnüüflflüümm  

Romanya Sosyalist Cumhuriyeti’nde Ion Iliescu ve Petre Roman liderli-
¤indeki Ulusal Kurtulufl Cephesi Aral›k 1989’da Devlet Baflkan› Nicolae Ce-
auflescu’ya ve Romanya Komünist Partisi iktidar›na karfl› toplumsal ayaklan-
ma bafllatt›. Liberal-milliyetçi subaylar›n ve üst düzey yöneticilerin deste¤ini
arkas›na alan ayaklanma baflar›ya ulaflt›. Ceauflescu, efli Elena ile birlikte kur-
fluna dizildi. Kanl› darbeyi May›s 1990 seçimleri takip etti. Bat›l› devletlerin
deste¤ini alan Kurtulufl Cephesi %66 oy oran› ile seçimlerden birinci parti ç›k-
t›. Iliescu Devlet Baflkan› seçilirken, Roman da baflbakanl›k makam›na yerlefl-
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ti. Frans›z ve Amerikan anayasalar›n›n etkisi alt›nda haz›rlanan yeni Roman-
ya Anayasas› Aral›k 1991’de kabul edildi. 1992 seçimlerinde tekrar birinci
parti olmay› baflaran Kurtulufl Cephesi yeni hükümeti olufltururken, Iliescu da
ikinci defa devlet baflkan› seçildi. Bir y›l sonra Romanya Komünist Partisi,
Romanya Sosyal Demokrasi Partisi’ne dönüfltü47

Politik arenada gerçeklefltirilen kanl› iktidar de¤iflimini h›zl› ekonomik
de¤iflim süreci takip etti. Romanya’da sosyalizmden kapitalizme geçifl süreci,
1990-1993 y›llar›nda uygulamaya sokulan özellefltirme, fiyatlar›n serbestleflti-
rilmesi, ticaretin serbestlefltirilmesi ve devlet sübvansiyonlar›n›n kald›r›lmas›
reformlar› ile bafllad›: 48

Romanya hükümeti 1991 yaz›nda genifl kapsaml› özellefltirme program›
bafllatt›. Program, devlete ait olan 6.200 iflletmeyi özellefltirme kapsam›na al-
d›. ‹flletmelere ait hisse senetleri sat›fla ç›kar›ld›. Haziran 1992’de toplam 4,3
milyon hisse senedi özel flah›slara sat›ld›. Ayr›ca devlete ait olan topraklar da
özellefltirme program›na dahil edildi. Daha önceden kamulaflt›r›lm›fl olan top-
raklar alt› milyon kifliye geri verildi. Özel sektör en h›zl› biçimde ticaret, tu-
rizm ve hizmet sektörlerinde geliflti. Eylül 1992’ye kadar toplam 362.000 özel
iflletme kuruldu. Özel sektör 1992 y›l›nda GSY‹H’n›n %25’ini, istihdam›n
%33’ünü; 1993 y›l›nda hizmetlerin %45’ini ve perakende ticaretin %47’sini;
1994 y›l›nda GSY‹H’n›n üçte birini, istihdam›n %37,5’ini kaps›yordu. Özel-
lefltirme program›na ra¤men 1998 y›l›na gelindi¤inde mobilya, kâ¤›t, cam, in-
flaat, tekstil, deri, g›da sektörlerinde halen 716 devlet iflletmesi, buna karfl›l›k
415 özellefltirilmifl iflletme ve 265 özellefltirme aflamas›nda iflletme mevcut idi.
1999 y›l›nda özel sektörün GSY‹H içindeki pay› %50’ye yükseldi.49

1994 y›l›na kadar toplam 700 milyon dolar tutar›nda yabanc› sermaye ül-
keye girifl yaparak özellefltirmelerden pay ald›. Örne¤in; Romanya’n›n deniz-
cilik iflletmesini Yunanistanl› bir flirket, kimya sanayi iflletmesini ise bir Ame-
rikan flirketi sat›n ald›. 1990-2000 döneminde Romanya’da 5 milyar dolar tu-
tar›nda yabanc› do¤rudan yat›r›m gerçekleflti.50

Fiyatlar›n devlet kontrolünden ç›kar›l›p serbestlefltirilmesi program› Ma-
y›s 1990’da bafllat›ld›. Takip eden ilk üç y›l içinde fiyatlar›n serbestlefltirilme-
si süreci devam etti. Bu süreç enflasyon art›fl›na neden oldu. Haziran 1991 –
Haziran 1992 döneminde fiyatlar %228 artt›. 1993’te enflasyon oran› %200
olarak gerçekleflti. Enflasyon karfl›s›nda reel ücretler eridi ve böylece ücretli
kesimin yaflam standard› düfltü. 

‹flletmelere verilen devlet sübvansiyonlar› Ocak-Eylül 1992’de, bafll›ca
tüketim ürünleri ve hizmetler için verilen devlet sübvansiyonlar› ise May›s
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1993’te kald›r›ld›. Devlet sübvansiyonlar›ndan mahrum kalan çok say›da ifllet-
me iflas etti. ‹flaslar neticesinde iflsizlik artt›. ‹ç ve d›fl ticaretin serbest b›rak›l-
mas› ise d›fl ticaret aç›¤›n› artt›rd›. Uygulanan neoliberal reformlar, iflsizli¤i
artt›rd›, yoksullu¤u yayg›nlaflt›rd› ve genel yaflam standard›n› geriletti. Bu ne-
denle (özellikle 1990’lar›n ilk yar›s›nda) çok say›da grevler ve kitlesel göste-
riler düzenlenerek ekonomik reformlar ve hükümet protesto edildi. 

44..  44..  YYuuggoossllaavvyyaa’’ddaa  EEkkoonnoommiikk  DDöönnüüflflüümm  

Arnavutluk, Bulgaristan ve Romanya’da ekonomik dönüflüm (sosyalizm-
den kapitalizme geçifl) 1990’l› y›llar›n bafl›nda komünist partilerin iktidardan
düflmesi ile birlikte bafllad›. Oysa Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti
(YSFC)’nde söz konusu dönüflüm 1980’li y›llar›n bafl›nda bafllad› ve 1990’la-
ra gelindi¤inde sosyalizm tasfiye edilmifl durumdayd›. 

YSFC’de bu süreç, Veselin Duranovic Hükümeti (Ocak 1977 – May›s
1982) taraf›ndan 1980 y›l›nda bafllat›ld› ve Ocak 1981’de Yugoslavya ile IMF
aras›nda üç y›ll›k Ekonomik ‹stikrar Program› anlaflmas› yap›ld›. Program,
“döviz kuru ayarlamas›”n› ve “s›k› para ve maliye politikas›”n› içeriyordu.51

Bir y›l sonra benzer bir anlaflma ABD destekli52 Milka Planinc Hüküme-
ti (May›s 1982 – May›s 1986) ile IMF aras›nda yap›ld›. Anlaflma gere¤ince
Yugoslav hükümeti dinar›n de¤erini %40 düflürdü; s›k› para ve maliye polita-
kas›n›n kararl› biçimde uygulanmas› sözü verildi ve ülkede döviz k›tl›¤› ya-
flanmakta oldu¤u için vatandafllar›n ülke d›fl›na ç›karabilecekleri döviz mikta-
r› s›n›rland›r›ld›.53 D›fl seyahatlar›n azalmas›n› sa¤lamak ve böylece d›flar›ya
dövizin gitmesini engellemek amac›yla “d›fl seyahatlar için faizsiz deposit”
uygulamas› bafllat›ld›.54 Ayr›ca iç talebi k›smak ve ihracat› artt›rmak amac›yla
1982-1984 y›llar›nda reel ücretler üzerinde “s›n›rlay›c› önlemler” al›nd›.55

1980 tarihli Fiyat Yasas›, toplumsal-politik topluluk (komünler, federe
cumhuriyetler ve federasyon) yönetimlerine ürünlerin fiyatlar›n› düzenleme
yetkisini ve görevini vermiflti. Yasaya göre ürünlerin tavan fiyatlar› belirleni-
yor ve bu tavan›n üstünde bir fiyat düzenlemesi yap›lam›yordu. IMF’nin öne-
risi do¤rultusunda bu yasada de¤ifliklik yap›ld›. Ocak 1983 tarihli de¤iflikli¤e
göre toplumsal-politik topluluk yönetimlerinin fiyat düzenleme yetkisi alt›nda
olan ürünlerin say›s› azalt›ld›. Böylece bu yeni yasal de¤ifliklik, “dünya piya-
sa fiyatlar›n›n ve piyasa güçlerinin iç fiyat oluflumu üzerindeki etkisini artt›r-
d›.”56 Serbest piyasa iliflkileri ve dünya piyasa fiyatlar› çerçevesinde fiyatlar›
belirlenen ürünlerin say›s› 1983’ten itibaren giderek artt›. Fiyatlar› piyasada
belirlenen ürünlerin toplam ürün kalemleri içindeki pay› her geçen y›l artt›r›l-
d›:1983 y›l›nda %45, 1984 y›l›nda %55, 1985 y›l›nda %83, 1986 y›l›nda % 92
ve 1987 y›l›nda % 91.57
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1984 y›l›nda “Uzun Dönem ‹stikrar Program›” haz›rland› ve kabul edil-
di. 1984 Program›, serbest piyasa ekonomi kurallar›n› ve iliflkilerini gelifltir-
meye ve sosyalist özyönetim kurumlar›n›n ekonomideki rolünü azaltmaya yö-
nelikti.58 Neoliberal program, merkez kapitalist devletler taraf›ndan övüldü ve
“ödüllendirildi”. Örne¤in; Nisan 1985’te Bat›l› bankalar taraf›ndan Yugoslav-
ya’ya toplam 300 milyon dolar kredi verildi.59

Branko Mikulic Hükümet (May›s 1986 – Mart 1989), kurulduktan k›sa
bir zaman sonra tüm toplumsal sektörlerde kiflisel gelirlerin dondurulmas› ka-
rar›n› al›nd›. 1988 y›l›nda yeni bir “Ekonomi Reform Program›” uygulamaya
sokuldu. “Mikulic Program›” olarak da an›lan bu program, Yugoslavya’daki
ademi merkeziyetçi federal yap›y›, tek mal-emek-sermaye piyasas› olarak dü-
zenlemeyi hedefliyordu. Böyle bir bütünleflmifl piyasan›n kurulabilmesi için
1974 Anayasas›nda baz› de¤iflikliklerin yap›lmas› gerekiyordu. Mikulic Prog-
ram›n›n ihtiyac›n› duydu¤u koflullar, Kas›m 1988 tarihli anayasal de¤ifliklikler
ile sa¤land›. Yap›lan anayasal de¤ifliklikler, Mikulic Program›n›n da öngördü-
¤ü gibi, serbest piyasa yönelimli idi. Toplam 39 anayasal de¤ifliklik çerçeve-
sinde özel mülkiyete uygulanan k›s›tlama kald›rd›. Özel mülkiyet k›s›tlamas›
sadece toprak üzerinde kald›. Anayasal de¤ifliklik, toprak üzerindeki 10 hek-
tarl›k özel mülk s›n›rlamas›n› 60 hektara yükseltti. Ayr›ca özel anonim flirket-
lerin kurulmas›na izin verildi. Yeni yasaya göre flirket yönetiminde karar alma
yetkisi, flirkete sermayesi ile kat›lan ortaklara aittir. Ortaklar›n karar alma yet-
kisi, flirkete yat›rd›klar› sermaye miktar›na göre belirlenir.60

Mikulic Program› kapsam›nda “Yabanc› Yat›r›mlar Yasas› (1988)” ç›ka-
r›ld›. Yasa, yabanc› sermayeye sadece sanayi sektörüne de¤il, ayn› zamanda
bankac›l›k, sigorta ve hizmet sektörlerine de girebilme izni verdi. Bu yasadan
önce yabanc› sermaye, sadece toplumsal mülkiyet kapsam›ndaki iflletmeler ile
birlikte ortak yat›r›mlar yapabiliyordu ve yabanc› sermayenin ortak yat›r›mda-
ki pay› yerli iflletmenin pay›ndan daha az olmak zorundayd›. 1988 Yabanc› Ya-
t›r›mlar Yasas› bu s›n›rlamay› kald›rd› ve ülkeyi yabanc› sermayeye tamam›y-
la açt›.61

Böylece 1988 y›l›ndan itibaren Yugoslavya’da iki tip iflletme yan yana
var olmaya bafllad›: (1) Toplumsal mülkiyet dahilinde olan ve özyönetimsel
organlar (iflçi konseyi, yönetim kurulu, direktör) taraf›ndan yönetilen özyöne-
timsel iflletme ile (2) özel mülkiyet dahilinde olan ve iflletmenin kurulufluna
sermayesi ile kat›lan ortaklar (sermayedarlar / kapitalistler) taraf›ndan yöneti-
len, fakat iflçilerin yönetimde hiçbir söz hakk›na sahip olmad›¤›  (yerli veya
yabanc›) kapitalist iflletme. 

1988’in Aral›k ay›nda ç›kar›lan “‹flletme Yasas›” ise, ekonomik alanda
(üretim araçlar› üzerinde) dört mülkiyet tipini tan›mlad›: Sosyalist özyönetim-
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deki karakteristik/hakim mülkiyet tipi olan toplumsal mülkiyet; özel sektör
alan›nda çal›flan üreticileri (çiftçiler, zanaatç›lar, küçük iflyeri sahipleri) ortak
üretim amac›yla bir araya getiren kooperatif mülkiyet; hem toplumsal mülki-
yeti hem de özel mülkiyeti içeren kar›fl›k mülkiyet ve kapitalizmdeki karakte-
ristik/hakim mülkiyet tipi olan s›n›rs›z (yerli veya yabanc›) özel mülkiyet. Ay-
r›ca yeni ‹flletme Yasas›, 1976 tarihli Birleflik Emek Yasas›n› iptal etti. 1976
Birleflik Emek Yasas›, ekonomi alan›nda birbirleriyle ba¤lant›l› olarak faaliyet
gösteren ve birbirlerine karfl› sorumluluklar› olan on tip özyönetimsel birleflik
emek örgütü tan›mlam›flt›.62 Yeni ‹flletme Yasas›na göre her bir emek örgütü,
tamam›yla kendi faaliyetinden sorumlu olan tek ve ba¤›ms›z ekonomik varl›k-
t›r ve emek örgütleri, birbirlerinin faaliyetlerine karfl› sorumlu de¤ildirler. 63

Mencinger’e göre, “Aral›k 1988’de kabul edilen ‹flletme Yasas›, sosyaliz-
mi resmen sona erdirdi; bunun sonucunda da, özyönetim iliflkileri, kapitalist
iliflkiler ile yer de¤ifltirdi.”64 Yani Aral›k 1988 tarihli ‹flletme Yasas›, Yugoslav-
ya’da 1980 y›l›ndan itibaren ad›m ad›m gerçeklefltirilen sosyalist özyönetim
sisteminin tasfiyesini ve sosyalizmden kapitalizme geçifli resmen ilan eden ve
simgeleyen yasad›r. Bununla birlikte, neoliberal politikalar› içeren ekonomi
reformlar› 1988 ‹flletme Yasas› ile sona ermedi. Neoliberal reformlar süreci
Markovic Hükümeti (Mart 1989 – Aral›k 1991) ile daha da h›z kazand›. 

YSFC’nin son hükümeti Bosna-Hersekli H›rvat Ante Markovic baflkanl›-
¤›nda 16 Mart 1989 tarihinde kuruldu.65 Yugoslavya kamuoyunda, Durako-
vic’in yazd›¤›na göre, demokratik reformlar›n uygulanmas› vas›tas›yla ekono-
mik problemlerin çözülmesi, ulusal gerginliklerin yumuflat›lmas› ve ülkenin
demokratik bir yola girmesi konusunda Markovic Hükümetine iliflkin iyimser
bir beklenti ve düflünce hakimdi.66

Fakat ABD, Avrupa Toplulu¤u, IMF ve Dünya Bankas› taraf›ndan destek-
lenen Markovic Hükümeti,67 ekonomik problemlerin çözülmesini, ulusal ger-
ginliklerin giderilmesini ve demokratikleflmeyi de¤il, Yugoslavya’da kapita-
lizmin yap›land›r›lmas›n› ve ülkenin kapitalist dünya ekonomi sistemine en-
tegre edilmesini hedefliyordu. Bu amaçla oluflturulan Markovic Hükümeti,
“ekonomiyi iyi bilen ve iyi yöneten ekonomi uzmanlar›”ndan olufluyordu.
Markovic’in “ekonomi uzmanlar›”, ülkenin büyük iflletmelerinde ve bankala-
r›nda görev alm›fl üst düzey “teknokratlar”d›. Nitekim Markovic’in kendisi de,
Yugoslavya’n›n çeflitli büyük iflletmelerinde y›llarca yöneticilik yapm›fl bir
teknokratt›r.68

Hükümet kurulduktan sonra ilk yurt d›fl› gezisi ABD’ye yap›ld›. Baflba-
kan Markovic, alt› ayl›k rotasyonlu YSFC Baflkanl›¤› görevini May›s ay›nda
devralm›fl olan Sloven ekonomist Janez Drnovsek ile birlikte Washington’a
gitti. Bush yönetimi, Amerikan ifladamlar› ve IMF yetkilileri ile görüflmeler
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yap›ld›. Görüflmeler s›ras›nda, Yugoslavya’da uygulanmakta olan reformlar
hakk›nda bilgi verildi ve Amerikan taraf›n “tavsiyeleri” dinlendi. George
Bush’la yap›lan görüflme s›ras›nda Yugoslavya’n›n Federal Baflbakan›na, “ye-
niden devalüe edilmifl bir para birimini, ücretlerin dondurulmas›n›, devlet har-
camalar›n›n k›s›lmas›n› ve özyönetim alt›ndaki toplumsal mülkiyetli iflletme-
lerin yürürlükten kald›r›lmas›n› içeren ekonomik reformlar›n h›zla ilerlemesi-
nin karfl›l›¤›nda bir “ekonomik yard›m paketi” sözü verildi.”69

ABD ziyaretinden sonra Avrupa’ya dönen Markovic - Drnovsek ikilisi,
AT yetkilileri ve OECD Genel Sekreteri ile görüflmeler yapt›. Ayr›ca Harvard
Üniversitesi’nden liberal ekonomist Jeffery Sachs, Ekonomi Dan›flmanl›¤› gö-
revine getirildi.70 Sachs’›n Markovic Hükümetine ve tüm Yugoslav toplumuna
“önerdi¤i (politika), özyönetim haklar›n›n veya yönetici/iflçi müzakere iliflkile-
rinin h›zla bertaraf edilmesini amaçlayan bir “model”dir.”71

Böylece Sosyalist Yugoslavya tarihinde ilk defa bir yabanc› ekonomist,
hükümet dan›flman› olarak atanm›fl oldu. Ayr›ca YSFC Baflkan› ve Baflbakan›,
merkez kapitalist devletler ve sermaye gruplar› ile görüflmeler yaparak Yugos-
lavya’n›n gelece¤ine iliflkin ekonomik-politik tavsiyeler alm›fl oldu. Al›nan bu
tavsiyeler do¤rultusunda haz›rlanan yeni ekonomi program› Baflbakan Marko-
vic taraf›ndan 18 Aral›k 1989 tarihinde Federal Mecliste aç›klad›. Oylamaya
sunulan neoliberal program, üçte iki ço¤unluk ile kabul edildi. Markovic Prog-
ram›n› takdirle karfl›layan IMF ve Dünya Bankas› ile Yugoslavya aras›nda
Ocak 1990’da “Stand-by Anlaflmas›” ve “Yap›sal Uyum Kredisi” imzaland›.72

Markovic Program› çerçevesinde uygulanan neoliberal reformlar› / poli-
tikalar› afla¤›daki gibi özetlemek mümkündür: 73

(1) S›k› para politikas› uyguland› ve para arz› azalt›ld›; 

(2) Faiz oran› ve fiyatlar serbest b›rak›ld›. 1990’da fiyatlar›n %85’i tam
olarak serbest b›rak›ld›. Bunun sonucunda 1988 y›l›nda %250 olan y›ll›k enf-
lasyon oran› 1989 y›l›nda %2.500’e f›rlad›.

(3) ‹thalata uygulanan kotalar / tarifeler azalt›ld› ve böylece ithalat ürün-
lerinin %90’› serbestlefltirildi.

(4) Azgeliflmifl bölgelere federal fondan kaynak transferi yap›lmas›na son
verildi.

(5) Dinar›n de¤eri yaklafl›k %90 oran›nda düflürüldü ve böylece Alman Mar-
k› / Dinar paritesi 1:7, Amerikan Dolar› / Dinar paritesi ise 1:12 olarak belirlendi.

(6) Toplumsal harcamalarda büyük çapta kesintiler yap›ld›. Özellikle de
ücretsiz sa¤l›k ve ücretsiz e¤itim hizmetleri büyük ölçüde azalt›ld›. 
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(7) Kiflisel gelirler (ücretler) ve emeklilik maafllar› azalt›ld›.

(8) Genifl kapsaml› özellefltirmeler yap›ld›.

(9) Yabanc› sermayenin ülkeye girifli kolaylaflt›r›ld› ve teflvik amac›yla
genifl haklar / güvenceler verildi. Bu ba¤lamda “özel yabanc› paralar (döviz)
hesaplar›” serbest b›rak›ld›.

(10) Ve nihayet; sosyalist özyönetim sisteminin iki önemli prensibi / un-
suru olan “toplumsal mülkiyet” ve “iflçi konseyleri” la¤vedildi. Toplumsal
mülkiyetin yerini “s›n›rs›z özel mülkiyet” ve “devlet mülkiyeti” ald›. ‹flçi kon-
seylerinin la¤vedilmesiyle birlikte, “iflletmenin yönetim sürecine iflçilerin ka-
t›l›m› uygulamas›” sona erdirildi.

Böylece 1990’a gelindi¤inde Yugoslavya’da sosyalizm tasfiye edilmifl ve
kapitalizme geçilmifl durumdayd›. Yani 1991 Haziran›nda bafllayacak olan
parçalanma ve savafl sürecinin arifesinde Yugoslavya co¤rafyas›nda hakim
olan ekonomi tarz› kapitalizmdir art›k...

55..  SSoonnuuçç

Kapitalist dünya ekonomi sistemi 1970-1982 döneminde uzun dalgal› ve
genifl kapsaml› kriz yaflad›. Kapitalist kriz, önce merkez kapitalist ülkelerde
ortaya ç›kt› ve k›sa sürede çevre kapitalist ülkelere do¤ru yay›ld› ve derinlefl-
ti. Krizi aflmak amac›yla 1980 sonras›nda kapitalizm yeniden yap›land›r›ld›.
Bu yeniden yap›lanma, merkez kapitalist ülkelerde gelifltirilen ve merkez ka-
pitalist devletler, IMF ve Dünya Bankas› taraf›ndan önerilip yayg›nlaflt›r›lan
“neoliberal ekonomi politikalar›” vas›tas›yla gerçeklefltirildi.

Ekonomik, politik ve toplumsal-kültürel alanlar› içerecek biçimde kapi-
talizmde yeniden yap›lanma süreci, krizde oldu¤u gibi, merkez kapitalist ülke-
lerde bafllay›p çevre kapitalist ülkelere do¤ru yayg›nlaflt›r›ld› ve derinlefltiril-
di. Süreç, merkez kapitalist devletler ve onlar›n kontrolündeki IMF ile Dünya
Bankas› taraf›ndan yönetildi. Hem merkez hem çevre kapitalist ülkelerde ka-
pitalizmin yeniden yap›land›r›lmas›, merkez kapitalist devletler ile çevre kapi-
talist devletler aras›nda kurulan iflbirli¤i sayesinde gerçekleflti. Krizin atlat›l-
mas› ve sermaye birikiminin yo¤unlaflt›r›lmas› hususunda ç›karlar› iç içe geç-
mifl olan merkezin ve çevrenin kapitalist s›n›flar›, merkez ile çevre aras›nda ifl-
birli¤inin sa¤lanmas›nda önemli rol üstlendiler. Merkezin ve çevrenin kapita-
list unsurlar› (kapitalist devletler, kapitalist s›n›flar) aras›nda kurulan bu iflbir-
li¤i, “yap›sal uyum program›”, “istikrar program›”, “ekonomik reform progra-
m›” gibi adlar alt›nda neoliberal ekonomi politikalar›n› hem merkezde hem de
çevrede uygulamaya soktu. Böylece 1980-2000 döneminde kapitalizm dünya
çap›nda yeniden yap›land›r›ld›.    
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Ayn› dönemde Balkanlar bölgesinde genifl kapsaml› ekonomik dönüflüm
yafland›. Bu dönüflüm, sosyalizmden kapitalizme geçifl fleklinde gerçekleflti.
Yukar›da gösterildi¤i gibi; Yugoslavya’da sosyalizmden kapitalizme geçifl
1980’li y›llarda gerçekleflirken; Arnavutluk, Bulgaristan ve Romanya’da bu
süreç, komünist partilerin/iktidarlar›n devrilmesi sonras›nda 1990’l› y›llarda
gerçekleflti. 

1970-1982 Krizinin atlat›lmas› için sosyalist ülkelerin kapitalizme geç-
meleri büyük önem arz ediyordu. Çünkü sosyalist ülkelerin kapitalizme geç-
meleri; kriz içinde olan merkez ülke ekonomileri için, (1) yeni ucuz emek-gü-
cü, (2) yeni ucuz üretim araçlar› / kaynaklar› ve (3) yeni piyasalar anlam›na
geliyordu. Bu üç unsur, krizin atlat›lmas› için gerekliydi. Öte yandan sosya-
lizmden kapitalizme geçifl, sosyalist ülkelerde iktidar› elinde bulunduran bü-
rokratlara ve teknokratlara, yasal veya yasad›fl› yollardan kendilerini “kapita-
listlefltirme ve zenginlefltirme” olanaklar› sa¤l›yordu. Dolay›s›yla, sosyalist re-
jimlerin tasfiye edilmesi ve kapitalizme geçifl, hem merkez kapitalist devletle-
re ve sermaye gruplar›na hem de sosyalist ülkelerdeki bürokratik-teknokratik
s›n›flara “ekonomik fayda” sa¤l›yordu. Yani sosyalizmin tasfiye edilip kapita-
lizme geçilmesi konusunda her iki kesim aras›nda bir “ç›kar uyuflmas›” mev-
cuttu. 

Balkanlar’da sosyalizmden kapitalizme geçifl (ekonomik dönüflüm) süre-
ci, neoliberal politikalar üzerinden gerçeklefltirildi: Kapitalizmi dünya çap›n-
da yeniden yap›land›rmak ve böylece 1970-1982 krizini atlatmak amac›yla
merkez kapitalist devletler, IMF ve Dünya Bankas› taraf›ndan gelifltirilen ve
önerilen neoliberal politikalar, Balkanl› sosyalist ülkelerdeki bürokratik-tek-
nokratik yönetici s›n›flar taraf›ndan kabul edildi ve uyguland›. 

Yani Balkanlar’da yaflan›lan ekonomik dönüflüm (sosyalizmden kapita-
lizme geçifl); merkez kapitalist devletler, IMF, Dünya Bankas› ile Balkanl› sos-
yalist ülkelerde iktidar› elinde bulunduran bürokratik-teknokratik yönetici s›-
n›flar aras›nda kurulan iflbirli¤i vas›tas›yla gerçeklefltirildi. Bu iflbirli¤i, sosya-
lizmin tasfiye edilip kapitalizme geçilmesi konusunda ortaya ç›kan “ç›kar
uyuflmas›”ndan kaynakland›. Kurulan iflbirli¤i, 1980-2000 döneminde neoli-
beral politikalar› uygulamaya sokarak Balkanlar’da (1) sosyalizmi tasfiye et-
ti, (2) kapitalizmi yap›land›rd› ve (3) sosyalist ülkeleri / toplumlar› kapitalist
dünya ekonomi sistemine entegre etti. 

Sonuç olarak; “1970-1982 krizi sonras›nda kapitalizmin yeniden yap›lan-
d›r›lmas› süreci” ve “Balkanlar’da ekonomik dönüflüm (sosyalizmden kapita-
lizme geçifl) süreci” ayn› dönemde (1980-2000) gerçekleflti. Her iki süreç, ne-
oliberal ekonomi politikalar› vas›tas›yla gerçeklefltirildi. Balkanlar’da ekono-
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mik dönüflüm, kapitalist dünya ekonomi sisteminde 1970-1982 krizini aflmak
için gerçeklefltirilen yeniden yap›lanma sürecinin bir parças› oldu. Böylece;
kapitalist dünya ekonomi sisteminde 1970-1982 krizini aflmak için gerçeklefl-
tirilen neoliberal yeniden yap›lanma süreci, 1980-2000 döneminde Balkan-
lar’da yaflan›lan ekonomik dönüflümün d›flsal etkenini oluflturdu.    
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