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LATİN AMERİKA’DAN ‘BAȘKA’ LATİN AMERİKA’DAN ‘BAȘKA’ 
BİR ENERJİ YAYILIYOR BİR ENERJİ YAYILIYOR 

Kahraman YAPICIKahraman YAPICI

Latin Amerika’da yayılan sol dalga 
tüm kıtayı etkisine aldı. Yoksullukla 
boğușan Latin Amerika ülkeleri, 
doğal zenginliklerini yabancı șir-
ketlerden geri alıyor. Önemli petrol 
üreticisi olan Venezüella ve Bolivya 
yoksullukla mücadele için özellikle 
enerji alanında kamulaștırmalara hız 
verdi. 

Latin Amerika ülkeleri, Brezilya, Ve-
nezuella, Küba ve Arjantin’de gelișen 
sol dalga, Bolivya, Ekvador, Nikara-
gua ve Șili’ye de yayıldı. Latin Ame-
rika’da 2006’da yapılan seçimlerle 
sol partiler, kıtaya güçlü bir biçimde 
damgasını vurdu. 2006 yılında yapı-
lan seçimlerde Bolivya, Șili, Nika-
ragua uzun yıllardan sonra sosyalist 
zaferlere sahne olurken, Brezilya’da 
da İșçi Partisi Lideri Lula’nın ikinci 
zaferiyle sol dalga iyice pekișmiș 
oldu. Son olarak Nikaragua’da San-
dinistaların Lideri Daniel Ortega 
zafer kazandı. Latin Amerika’da, 
neoliberal politikalarının uygulan-
ması durdurulurken, özelleștirmeler 
yerini kamulaștırmalara bıraktı. Latin 
Amerika, enerji alanında geliștirilen 
projeler ve kamulaștırma uygulama-
ları ile 2007’de daha fazla gündeme 
gelecek görünüyor. 

Dünyanın beșinci büyük petrol ihra-
catçısı olan Venezüella’nın 78 milyar 
varillik ham petrol rezervi var. Bu re-
zerv, günde 3.3 milyon varil petrol 
üreten Venezüella’yı yaklașık 70 yıl 
boyunca dünyanın önde gelen petrol 
üreticileri arasında tutacak. Ortadoğu 
ve bir diğer büyük petrol üreticisi Ni-
jerya’daki siyasi belirsizlikler ve her 
geçen gün artan petrol taleplerinin 
Venezüella’daki güvenli rezervlere 
olan talebi artırması bekleniyor. 

Latin Amerika’da, neoliberal politikalarının uygulanması 
durdurulurken, özelleștirmeler yerini kamulaștırmalara 

bıraktı. Latin Amerika, enerji alanında geliștirilen projeler 
ve kamulaștırma uygulamaları ile 2007’de daha fazla 

gündeme gelecek görünüyor. 
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Venezüella Devlet Bașkanı Hugo 
Chavez ülkesindeki tüm enerji 
sektörünü devletleștireceğini açık-
ladı. Görev süresi 2013 yılına kadar 
uzatılan Chavez, 9 Ocak 2006 ta-
rihinde Parlamento’da yaptığı ko-
nușmasında, “Venezüella’nın enerji 
sektörünün tamamını devletleștirme 
kararı aldık, kesinlikle bütün hepsini” 
dedi. Chavez, petrol sektöründe özel 
șirketlere de küçük ortak olarak yer 
verebileceklerini belirtti.

Venezuela’nın sosyalizm yolunda 
ilerlemekte olduğunu yineleyen 
Chavez, hükümetin Orinoco Nehri 
Havzası’ndaki 1 milyar varillik petrol 
yataklarını kamulaștırmaya kısa za-
manda bașlayacağını ifade etti. Enerji 
sektöründeki uluslararası ilișkilerde 
de özel șirketlerden ziyade yabancı 
kamu șirketleriyle ișbirliği yapacak-
larını ifade eden Chavez, ülkesinin 
bu konuda Çin, Rusya, Brezilya, İran, 
Arjantin, Belarus ve diğer ülkelerle 
iyi ilișkiler geliștirmekte olduğunu 
kaydetti. 

Chavez söz konusu ortaklıkların 
ülkeye 6 milyar dolarlık bir kaynak 
sağladığını ifade etti. Șimdiye kadar 
ortaklıkların hisse yüzdelerini yük-
seltmek ve özel șirketler üzerindeki 
vergi yükünü arttırmak yoluyla 
elektrik ve enerji sektöründe ağırlık 
sağlamaya çalıșan hükümetin bu yeni 

kararla yeni bir evreye geçtiği ve her 
iki sektörde de devlet hakimiyetini 
garanti altına aldığı belirtiliyor. Ül-
kenin dıș borcunun 3 ay içerisinde 
yüzde 14 oranında düștüğünü ifade 
eden Chavez, gelirin önemli bir 
bölümünün de sosyal harcamalara 
ayrıldığını kaydetti.

Söz konusu kararın Caracas ve New 
York borsalarında șok etkisi yarattı-
ğı ifade edilirken, BP, Exxon Mobil 
ve Chevron gibi ABD’li șirketlerin 
de kamulaștırmaya dahil edileceği 
belirtiliyor.

Venezüella’da 2005 yılının sonunda 
devletin petrol sektörü üzerindeki 
denetimi artırıldı. Ülkede faaliyet 
gösteren batılı petrol devlerine his-
selerinin çoğunu, Venezüella Devlet 
Petrol Șirketi olan PDVSA’ya (Pet-
roleos de Venezuela SA) devretme 
zorunluluğu getirildi. Anlașmayı 
reddeden șirketlerin ișlettiği petrol 
yatakları ellerinden alındı. Fransız 
Total ve İtalyan ENİ șirketleri ișlet-
tikleri yatakları, Venezüella hükü-
metine devretmek zorunda kaldılar. 
Venezüella, 1990’lardan bu yana pet-
rol șirketlerinden yüzde 34 oranında 
vergi alıyordu. Ancak 2005 yılında 
vergi oranını yüzde 50’ye yükseltti.

Dünyanın 5. büyük petrol ihracatçısı 
olan Venezüella’nın 78 milyar varil-

lik ham petrol rezervi bulunuyor. 
Bu rezervin, günde 3.3 milyon varil 
petrol üreten Venezüella’yı yaklașık 
70 yıl boyunca dünyanın önde gelen 
petrol üreticilerinden biri olmasını 
sağlaya devam edeceği tahmin edi-
liyor. Venezüella ürettiği petrolün 
yüzde 14’ünü ABD’ye satıyor. 
ABD’de 8 rafi nerisi ve 14 bin petrol 
istasyonu bulunan Venezüella hükü-
meti, ABD’de 150 bin yoksul aileye 
yüzde 40 indirimli petrol satıyor.

Elektrik ve Elektrik ve 
Telekomünikasyon da Telekomünikasyon da 
KamulaștırılıyorKamulaștırılıyor
Öte yandan Venezüella ülkedeki tüm 
elektrik șirketlerini ve en büyük te-
lekomünikasyon șirketi CANTV’nin 
kamulaștırılması hazırlıkları da yapı-
lıyor. Chavez daha önce de elektrik 
sektörünü ve ülkenin en önemli 
telekomünikasyon șirketinin devlet-
leștirileceğini açıklamıștı. Ekonomi 
Bakanı Rodrigo Cabezas devlet te-
levizyonuna yaptığı açıklamada, “Șu 
anda enerji fi rmaları ve CANTV’den 
daha önemli ve acil bir satın alma ko-
nusu bulunmamaktadır. Bütün enerji 
sektörü kamulaștırma kapsamına alı-
nacaktır. Çünkü enerji sektörü ulusal 
kalkınma için stratejik bir öğedir” 
dedi. Telekomünikasyon Bakanı Jes-
se Chacon da, Amerika’nın telekom 
devi Verizon’un hissedarlarından biri 
olduğu ve aynı zamanda devletin en 
büyük telekomünikasyon șirketi olan 
CANTV’nin kamulaștırılması ile il-
gili detayları açıkladı. CANTV’nin 
tüm kontrolünün cep telefonları üni-
tesini de kapsayacak șekilde devlet 
elinde olacağını söyleyen Chacon, 
bu kontrol uygulamasının satın alma 
șeklinde yapılacağını vurguladı. 

Güney Amerika’da Boru Güney Amerika’da Boru 
Hatları Projeleri Hatları Projeleri 
Venezüella, Güney Amerika’nın ge-
leceğe yönelik projelerin geliștirilme-
sine de öncülük ediyor. Chavez’in gi-
rișimleri sonucu Venezüella, Arjantin 
ve Brezilya arasında 8 bin kilomet-
relik “Gran Gasoducto del Sur” adı 
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verilen doğalgaz boru hattı kurulması 
konusunda anlașma sağlandı. Projey-
le Venezüella ile Arjantin arasında 
bir doğalgaz hattı kurulması öngö-
rülüyor. Boru hattı ile Șili ve Uru-
guay’a da doğalgaz ulaștırabilecek. 
25 milyar dolara mal olacak projenin 
2009-2017 yılları arasında hayata ge-
çirilmesi öngörülüyor. Diğer yandan, 
Kolombiya ile Venezüella arasında 
bir bașka boru hattının inșası halen 
sürüyor. 2006’nın Temmuz ayında 
inșasına bașlanan boru hattının iki 
yıl içerisinde tamamlanması plan-
lanıyor. 

Bolivya ‘Doğallașıyor’Bolivya ‘Doğallașıyor’
Önemli enerji kaynaklarına sahip ol-
masına rağmen Güney Amerika’nın 
en yoksul ülkelerinden biri olan 
Bolivya, yoksulluğun panzehirinin 
“kamulaștırma” olduğu konusunda 
önemli bir deneyim sunuyor. Gün-
de 28 milyon metreküp doğalgaz 
üreten ve bunun yüzde 80’ini ihraç 
eden Bolivya, Venezüella’nın ar-
dından Güney Amerika’da en geniș 
doğalgaz yataklarına sahip ikinci ülke 
konumunda.

Bolivya’nın doğalgaz rezervinin 40 trilyon 
metreküp olduğu tahmin ediliyor. Bi-
linen rezervlerin 1.5 trilyon metreküp 
olduğu ülkede, 1996 tarihli hidrokar-
bonların özelleștirilmesi yasasına 
göre, üretim ve satıș yetkisi yabacı 
șirketlere aitti.

Aralık 2005’te iktidara gelen Evo 
Morales de halkın istekleri doğrul-
tusunda kamulaștırmayı bașlatan 
isim oldu. Yıllardır verdiği mücade-
le sonunda, iktidara geldikten hemen 
sonra, petrol ve doğalgaz șirketlerini 
devletleștirdiğini açıklayan lider, bu 
açıklamasıyla, son on yıldır iktidara 
gelen hükümetleri protesto eden Bo-
livyalıları çok sevindirdi. 

Morales, 1 Mayıs 2006’da doğalgaz 
ve petrol sanayisini millileștirme 
kararı almıș, yabancı enerji șirket-
lerine, çıkardıkları gaz ve petrolü, 
satıș ve ișlenmesi için devlete ait 
Yacimientos Petroliferos Fiscales 

Bolivianos Șirketi’ne göndermeleri 
talimatı vermiști. 

Maden, orman ve tarım sektöründe de 
kamulaștırmaya gidileceğini açıkla-
yan Bolivya Devlet Bașkanı Morales, 
“Șu andan itibaren petrol ve doğalgaz 
yataklarının mülkiyeti Bolivya halkı-
nın kontrolündeki Bolivya hükümeti-
ne geçiyor. Bu, ülkemizin ekonomik 
ve sosyal sorunlarına bir çözümdür. 
Çokuluslu petrol șirketlerinin doğal 
kaynaklarımızı yağmalamalarının 
sonu olacaktır” yorumunu yaptı.

Bolivya’nın ilk yerli Devlet Bașkanı 
olan Morales, ayrıca kararnameye 
karșı çıkan șirketlerin 6 ay içinde 
Bolivya’yı terk etmeleri gerektiği-
ni bildirmiști. Bolivya’da faaliyet 
gösteren belli bașlı petrol șirketleri 
arasında Brezilya’nın Petrobas, 
İspanya-Arjantin ortaklığı Repsol 
YPF, İngiliz British Gas ve British 
Petrolium ile Fransa’nın Total Fir-
ması yer alıyor.

Kaynakların yabancı șirketler tara-
fından yağmalandığına inanılan ül-
kede doğalgaz sektörü 26 çokuluslu 
șirketin elinde idi. Kiși bașına düșen 
gelirin 1000 doların altında kaldığı 
Bolivya’da ișsizlikle beraber gelen 
yoksulluğu önlemenin tek yolunun 
bu firmaları tekrar kamulaștırmak 

olduğu tüm iktidarlar tarafından dile 
getiriliyordu. Özelleștirme sürecinin 
ardından yoksulluğun hızla arttığı 
ülkede halk “kamulaștırma” uygula-
masını yerel dilde “doğallaștırmak” 
olarak isimlendiriyor. 

Kamulaștırmadan Kamulaștırmadan 
1 Milyar 600 Milyon Dolar 1 Milyar 600 Milyon Dolar 
Ek Kaynak Ek Kaynak 
Devlet Bașkanı Evo Morales ikti-
darının ikinci yılını değerlendirdiği 
29 Ocak 2007 tarihinde yaptığı 
konușmasında, Bolivya’nın enerji 
kamulaștırmaları nedeniyle 2007 
yılında 1 milyar 600 milyon dolardan 
fazla kar elde edeceğini ve önümüzde-
ki dört yıl içerisinde de geliri 4 milyar 
dolar kadar artabileceğini kaydetti. 

Yönetimlerinde yolsuzluk olduğunu 
saptadıkları özel ișletmeleri kamulaș-
tırmaya bașlayacaklarını da açıklayan 
Morales, eski Devlet Bașkanı Gon-
zalo Sanchez de Lozada’nın sahip 
olduğu ve daha sonrasında İsviçre 
Glencore șirketine satılmıș olan ma-
den șirketlerine el konulması kararını 
da onayladı. 

Bolivya, doğalgazın ardından ikinci 
önemli ihracat kaynağını madencilik 
alanında da kamulaștırmayı 2007 yılı 
içinde tamamlamayı hedefliyor. 


