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ülkeleri n dünya piyasalarının ellerinde · tuttukları
eşme süasrımızda, gelişmekte olan ülkeleri n de hazlı bir sanayil
recine girmek zorunda kaldıkları görülme ktedir. · Güçlü dış rekabet koşulları karşısında başarılı olmaları ise~ bu ülkelerin, ihragecatlarını çeşitlendirmek ve artırmak için yapısal bir değişim
ıart
payının
aki
ihracatt
çirmelerine, özellilde ıSanayi ürünler inin
tınlmasına bağlı bulunmaktadır. Ancak böyle gerçek biT sanayikalmaleşme ile ülkel~r, yalnız kendi ihtiyaçlarını giderme kle
zlannı ·
darboğa
döviz
ıek
yöneıteı:
ihracata
ini
ürünler
yip, sanıayi
bi
uzaklaşa
giderek
rından
sorunla
açığı
aşabilecek ve dış ticaret
buluiçindıe
süreci
eşme
sanayil
leceklerdir. Hemen, hemen tüm
nan ülkeler, tüm bu güç koşullar altında kaıkınmaya çalışırllar
ken, onların bu çabalarına gelişmiş ülkeleri n her zaman yardım
ilişkilerde
cı oldukları görülmemektıe, aksine uluslarıarası ticari
giderek koruma eğilimlerinin geliştiği görülme ktedir. Her ne. kadar GATT, UNCT:A.D ve diğer ilgili uluslararası kuruluş çalışma
larında, bu eğilimin tam aksi tezde, yani gelişmekte olan ülkıe-
lerin dünya ticaretin deki mtamul mallar payının arttırılması yönünde· g·elişmeler kaydedi lmekte ise de, uygulam a bize bunu yaGelişmiş

nıtlayamamaktadır.

bölümle rde ,d aha detaylı inceleneceği gfüi, bazı geyolunda ki ülkelerd en başarılı bir sanayıleşme strıatejiı3i izolanların, genel olarak orta ve uzun dönemd e dışa dönük

İlıerdeki
lişme

lemiş
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bir politikaya geçmek

zorunluluğunda kaldıkları

görülmektedir.
bir sanayileş
me stratejisirAiın koşullarını değerlendirmek oluşturmaktadır. Ancak her ülkenin kendine özgü sosyo - ekonomik, politik koşulları,
olanakları çerçevesinde başarılı olabileceği bir sanayileşme · modeli
olacağı doğaldır. Bu nedenle, henüz sanayileşme sürecine giren
ülkeler için bu konuda daha önce aşamalar yapmış ve başarılı da
olmuş ülkelerin stratejileri geçerli olmayabilir. Yalnız ne :var ki,
bu ülkelerin edindikleri dıene~imleri değerlendirmek, kendi ekonomik koşullan içinde yorumlamak, kuşkusuz her zaman yararlı
olabilecektir. Hele ülkemiz gibi doğal zenginlikleri, toprak yapmı,
insan gücü yönünden dünya ticaretindeki payım oldukça arttıra
bilecek bir potansiyele sahip bulunan ve de sanayileşme sürecine
oldukça uzun bir. dönem önce girmiş bulunan bir ülkede, hala sranayi sektörünün kendi kendini sürdürebilir bir düzeye ulaşama. mış olması, bizi diğer ülkelerin deneyimlerini hassasiyetle izle·
meye yöneltmektedir.
Kuşkusuz çalışmamızın amacını dıa, aslında başarılı

/

Konuya girmeden önce, ithal ikamesine ve ihracatı teşvike
yönelik sanayileşme politikası kavramlarının ıaydınlığa kavuştu
rulmaisı hatırlatma yönünden yararlı olacaktır. Kalkınma stratejisi olarak, her iki kavl.4amın da literatürde çok çeşitli tanım
ları bulunup, bunlardan en dar anlamıyla ithal ikamesi; ithal
edilen malların yurt içinde üretilmesini sağlamak amac!y l~ koruma önlemlerinin uygulanmasıdır. İhracatı teşvik politikası ise;
üretim kaynaklarını ihracat için üretim yapan sektörlere kaydırmak v,e üretilmiş malların ihracatını arttırmak amacıyla koruma önlemlerinin uygulanmasıdır. Bunlardan birincisi; içe dönük bir saınayileşme modelini oluştururken, ikincisi ise; nisbi olalarak daha dışa döııük bir modeli ortaya koymaktadır.
Literatürde genellikle birbirlerinıe alternatif .olıarak gösterilen bu iki politikanın, ekonomik etkileri yönünden büyük farklı
lıkları yoktur. Şöyle ki, en azından her iki politika ayrı ayrı uygulanmış oLm dahi, sonuç olarak yerli üretim, yabancı üretimler
karşısında korunmaktadır.

Gelişen ülkeler için ithal ikamesi çok zorunlu olmadığı sürece, ihracata yönelik"bir ekonomik kalkınma politikası, ithal ikamesi politikasından :çok daha anlamlı olmaktadır. Ancak vurgulanmsaı gereken nokta; ithal ikamesi ve ihracatın arttırılması politikalarım birbirinden ayn ve hatta ailternatif politikalar olarak

68

olacağıdır. Uyg ulagörm enin hem gereksiz, hem d~ gerç ek dışı
a çabalarında her
kınm
kıal
mad a pek çok geUşen ülke, ekon omik
olma zsa prat ik
hiç
,
iki politikanın bir karışımına bağlı kalm akta
r ve yararları açı
olara k bu iki geniş politikanın, sosyal mali yetle
aya çalışmaktadırl!ar. Ne ya~ık
sından en uygu n bileşimini bulm
dahi ülke nin ihrac aki, süre kli bir itha l ikameısinin, başarılı olsa
ileceği ~e uygu lama daki aktını arttırma çabalarını engelleyeb
gelişmesine de sekt e verebisaklıkların dış ticar et sekt örün ün
enip, değerlendirilememektdir.
leceği her zam an açıkça gözl
iki politikayı da aynı ağırlık
Ayrıca unutulmamalıdır ki, her
tim kapa sitel erini
ta: uygu lama k, hükü metl erin plan lama ve yöne
a da yönelinmesi, ekon omin in iş
zorlayacaktır. Her iki polit ikay
tiımı uygulamaları, döviz dene
leyişine, verg i ve/v eya para yard
kbüro
ilave
ve
alar
mi, lisan s uygulamaları, niceliksel kısıtlam
aç
birk
rda
yılla
S.on
ratik işlemler gibi müd ahal eler gere ktiri r ..
müd ahal eleri n sotür
bu
ada,
tırm
araş
gelişen ülke de yapılan bir
ğu görülmüştür. Anc ak çralışma
nuçlarının ağır ve düze nsiz oldu
şöyle sonuçlanmaktadır.

1

mled n ekon omik ma« ... ihracatı geliştirmeye yönıe1ik önle

la daha düşük olliyeti, itha l ikam esin e yöne lik önle mler e· kıyas
en ülke lerin büizley
mak ta, ihracatın geliştirilmesi politİkıasını
izley enle rden daha
yüm e başarıları da itha l ikam esi politikası
tatm inka r görü lmek tedir .»

İhracatı Teşvike
I. Dün yada Uygulaıll.an İthal İkaımesi ve
dirilmesi
Yönelik Sanayileşme Stratejileri!llin Değerlen

I.a: Kura msa l

mik
(1)'

Yaklaşım

Araştırmamızın konu su olan
siste me dahi l olduklıarından,

tüm ülke l er, kapi talis t ekonobu ülke lerin hem en hem en ge-_
1

ol. Liber alizat ion
J.N. and Krug er. A.O., «Exc hange Contr
w, Vol. LXII I
Revie
Econ omic
and Econ omic Deve lopm ent» Amer ican
mekte olan fü.·
geliş
nan
kapsa
(2), May 1973. pp. 420-22. Bu çalışmada
istan, İsrail,
Hind
,
Gana
A.C.
Mısır,
biya,
keler ; '.Bre~ilya, Şili, Kolom
lığı, Unido ,
Bakan
T.C. Ticar et
Güne y Kore, Filipi nler ve Türk i,y.e'dir. İç;
ra, Aralık
Anka
neri,
Seuü;
si
Sana yi tTrünUerini Dışsat}mm Geliştirilme
1978. s. 185.

Bhagwaıti.
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lişmelerinin

ilk

aşamalarında i.ıçe

yönelik bir sanayileşme eğili
ve hatta bu eğilimin doğal bir şekilde oluş
tuğu gözlenmek tedir. Bilindiği gibi bunun başlıca neden.l eri olarak, i~e yöneUk bir sanayileşme sürecine giren ülkede, ekonomik
sistemin sonucu .o larak iç üııetimin serbest piyasıa koşulları altında, talebin büyüme oranına göre belirlenmes i yanında, ayrıca yerli işletmecilerin, kendi pazarları konusunda çok daha yeterli
bilgiye sahip olma~arı gösterilebilir. Böylece sanayilıeşmenin baş
mini

benimsediklıeri

langıcında oluşan doğal dış alım

namizmini

doğrudan doğruya

ikamesi* stratejisi, büy;iime diiç talep büyümesin den kazaınmak

tadır.

Fakat bu or!an gelişmekte olan ülkelerde genelliklıe düşük
ekonomide uzun yıllar izlenen ithal ikamesi stratejisi sonucu,GSMH, istihdam artışlarında yeterli bir artış kaydedilememek tedir.
olduğundan,

- Yukarıda kısaca değindiğimiz «ithal i.k1amesi ıstrateji.sinin» uygulamada :vazgeçilmez bir politikası olan «k9rumacılık» anlayışı
temelinin, ekonomi tarihinde XVI ve XVIII. yüzyıllar arasında
yer ıalan Merkantili st dönemde atıldığını görmekteyiz. Bilindiği
gibi Merkantili st dönemde, hükü~etler altın ve gümüş gibi değerli
madenleri hem ekonomik refahın, hem de siyasal gücün kaynağı
olarak görmüşler ve uygulanan korumacı politikalar sonucunda ,
orta sınıfı oluşturan tacir ve imalatçılar büyük sermaye birikimi
yapabilmişlerdir. İşte bu aşamadan sonra, bu sınıf Merkantili zmin
koyduğu koruyucu kısıtlamaları ticari ve sınai kapitalizm in gelişmesini ıengelleyici bir faktör ol!ara!k görmüşlerdir. Böylece kn-rumacılık anlayışına karşı cephe alar!ak ( lais.sıe-faire, laissez-passer) liberal görüşü, yani serbest ticareti savunmaya başlamışlar
du·.
Gerçekte liberalizmi n anlayışı ve onun teoriye yıansıyan şekli
olan «Karşılaştırmalı Üstünlükle r» kuramı; o dönemde (XVIII.
yüzyıl sonu ve IX. yüzyıl başları) endüstri devrimini gerçekleştir
miş ve diğ·er ülkelere .oranla çok daha önce .sanayil:eşmiş olan İn
giltere ve Fransa k1aynaklı düşünlerin ürijnüdür. Ekonomik çıkar·
lanna çok uygun düşen serbest dış ticaret teorilerini savunan İn
giltere ve Fransa'ya karşı, sanayide daha ,g ed aşamada bulunıan
Almanya ve .ABD'nin de aksi bir tez olarak koruma politikasını sıa
vundukları ve milliyetçi olarak nitelendird ikleri teoriler ürettiklerini görmekteyiz.
(*)
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Bu konuda daha

geniş

bilgi

içıin

bkz; «A.I.C.»

teoBu koşullar altında geliştirilen korum a tıeorileri, <<liberal
ti
dış
·
st
rideki temel bir felsefi ilkeyi değiştirmiştir. Bu da serbe
görüş ü 
caret teoris indek i bütüın ülk~ledn çıkarlarmıri baığdaştığı
u» gö~
nün yerine, açıkça ülkeleriıı çıkarlanının çatışıyor olduğ
rüşüdür. 2

a F
. Korumacılık tezini savunanların öncülüğünü Alma nya'd
bir
cceğer
göre,
b>ne
Teoris
List yapmıştır. List'i n «Üret im Gücü
rsa.
oluy.o
n
tatmi
rla
ülked e bireyl erin ihtiyaçları yab!ancı malla
List'in
bu milli ekono mi hiçbir zama n gelişemeyecıe:k deme ktir».
, topise·
göre
Teorisi»ne
diğer bir teorts i olan «Gelişme Aşamaları
olması doğaldır. Yeter li
lumların uygarlığın çeşitli aşamalarında
tarım ve
·üreti m kaynıa.klanna sahip olan Alma nya gibi ülkele rin
k aşam
yükse
daha
ığın
sanay i arasında denge yi :kurarak, uygarl
liği
aleci
müdah
t
devle
larına geçme leri olasıdır. Ancak bu denge
gerçek
siyle
geliştirilme
yoluy~a, imala t sanay iinin kurulması ve
etet
sanay i ile rekab
leşebilmektedir. Bu sadec e diğer ülkele rin
bileceği bir üretim
lana,
yarar
da
ların
kuşak
mek için değil, gelecek
bu görüşlerine
List,
.
ktadır
taşıma
gücün ün kurulması anlamını
genel çıkarlar
arını,
çıkarl
parale l ol!arak da. İngiltere'den özel
önerir ken, geyı
olarak tanıttığını ve uluslararası uzmanlaşma
3
ı1s.iyle yeni
Dolay
ştür.
lişme farklarını ihmal ettiğini ileri sürmü
et edecek düzey e eridoğan çocuk sanay ilerin yablancılarla rekab
i»ne göre ~ vergişinceye !kadar «Terbiyeci Gümr ük Koru ma Teoris
göre, tıı.rım bu
List'e
Ancak
dır.
lerin konulmasını savunmakta
anayi nin geliş
s
ü
Çünk
korumanın kapsamı dışında kalmalıydı.
ç vardır ve
ihtiya
e
mesi için ucuz gıda madd eleri, hamnıaddey
malbunla r gümr üksüz düşük fiyatl a ülke içİll!e geldiğinde, sınai
hır dış piyasıalarda rekab et edebilirdi.
A.B.D.'de serbe st dış ticare t teoris ine ilk karşı çıkan R Carey
4
aynen
ve A. Hami lton olumuşlardfr. IX. yüzyıhn başında ABD,
ş buAlma nya gibi, İngiltere'ye oranl a sanayileşmede geri k1almı
an
savun
ini
düzey
et
rekab
st
serbe
lunuy ordu. Ülke i,ç inde ıs.mırsız
·
arı
taraft
a
korum
li
sürek
Carey, dış ticare t sö;z konus u olduğunda
.'de
A.B.D
da
çesi olarak
olmaktadır. Korumayı savunmanın gerek
, ekonomik canla nma
erinin
vergil
ük
gümr
anan
1842'lıerde uygul
göste rmekt edir.
sağladığını, geUr ve istihdıamı arttırdığını
1

Evrimi » Il.
Gülten ., «İktisadi Düşünce veya Politik İktisa.dın

(2)

Kıazgan

(3)

tbid, s. 201.

basım, İstanbul,

1980, s. 1'99.
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i hayüzyıl başlarında ileri bir sanay i ülkes
geartık
için
line gelmiş bulunduğundan, korumayı savun mak
ileri
gerçe kte
rekçe lerini n kalmadığı anlaşılmaktadır. Bu duru m
a gözlenaçıkç
n
sinde
tirme
değiş
yön
teorilıerin de
Anca k ABD XX.

sürdü kleri ilgili
mekt edir.*·

..
Paten 'in «Güç lü Ülkelerin Koru ma Teorisi», Stelp er
yoluy la e.şit
Samu elsan 'un «girdi fiyatlarının ıserbest dış ticar et
anca k · sergöre,
ere
lenmesi» teorilıeri gibi. Özet olara k bu teoril
k, ulusl arolara
e
best dış tictaret yoluyla, gelişmiş ülkele'rin lehin
eşitlenmektedir. Çünk ü
arası girdi fiyatları, özellikle emeğin fiyatı
kıt ve fiyatı
onlar a göre; ıem~k gelişmiş ülkel erde nisbi olara k
ola:rak daha
(ücre ti) yükse ktir. Az gelişmiş ülkel erde ise, nisbi
er az geülkel
iş
ileşm
sanay
bol ve fiyatı daha düşüktür. Böylece
satın
erini
ürünl
olan
lmiş
lilşlmiş ülkel erden düşük ücret le üreti
azaek
gider
ı
kıtlığ
almaları halin de, bu ülkel erde emeğin ·nisbi
etnde
düşme yönü
ından, emeğin fiyatı ve ürün maliy etleri
Örneğin

lacağ

kilen ecekt ir.
ük tariBund an başka Mars hall ve . Taus sig'in de, ABD gümr
ırmalann sofeleri nin ekonomi!k etkile ri görül mekt edir. Bu aTaşt
ekoomik bümanı
koru
,
tlerin
nuçlarına göre, adı geçen ekon omis
düştükleri
yıa:
kuşku
yüme yi hızlandırmadaki etkinliği kO'rmsuda
anlaşılmaktadır.
)) konu Bunu nla berıaber 1930'larda, «serbest ticare te dönüş
dan
anI»n
sund aki eğilimlerin özellikle 1929 ccBüyük Düny a Buhr
i yenid en
kayn aklan an ekon omik koşulların zorlamasıyla yerin
bıraktığı görül mekt edir. J.M.
cckorumacılık)) yönü ndek i eğilimleııe
işsizlik soruKeyn es'in ·felsefesine uygu n olara k, geliştirilen ve
llaştır poyoksu
şunu
nunu da çözm ek amacıyla uygu lanan cckom
ülkel erin
veya
litika sI»na göre, ancak bir ülken in başka ülke
mekt edir. Bialeyh ine dış ticar etten yıararlanabileceği ileri sürül

ied., Thoor y of Inıternational
(4) [)aha· geniş bilgi için bkz; Haber ler, Gotffr
Londo n, 1965, ·S . 278-85.
Trade , Alın.dan ·ç ev: A. Stonie r ve F . Benha m,
leşmelerini tamamla~
s;anayi
n
ya'nı
Alman
ve
( *) XX. yüzyıl ibaşlarında ABD
n'de (1903-4) İn
berlai
Cham
,
lerinde
geçtiık
maya
savun
yıp liberal izmi
sistem ine döncılık
koruma
a;k,
gi1tere'nıin liberal izm görüşünden ayrılar
Japon ya değil,
ülke
iği
çekind
ten
gerçe~
,
ğunda
mesıi tez·i ni ortaya koydu
arası ko1900)
(1878ya
Japon
Çünkü
tiydi.
rekabe
rin
adı geç,eİı ülkele
dünya
olarak
yeni
daha
erde
1904'1
rumacı bir sistem le sanayileşmiş ve
yordu.
bulunu
düzey inde rekaJb ete girmiş
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. !indiği gibi, ekonomide dış dengeden daha çok, iç dengeyi sağla
. maya ve ısürdürmeye önem veren ve savunan bu politika, gerçekte uygulamada yine sanayileşmiş ülkeler lehine son uçlar vermiş
tir. Çünkü, bu ülkelerin ithalatlarındıa yapacakları azaltma ve
buna karşılık yerli mallar tüketimindeki artış, çarpanın büyüklüğüne bağlı olarak istihdam ve milli geliri a.rttıracaktır. Ancak
korumaya yönelen gelişmiş ülkelerdeki bu uygulıama, diğer ülkelerin özellikle kalkınma amacıyla büyük ölçüde sanayi mallarına
ihtiyaç duyan ve döviz gelirini arttırmak zorunda bulunan az gelişmiş ülkelerin ihracatlarının azalmasına yol açacaktır. Başka
bir deyişlıe, bu ülkelerdeki milli gelir ve istihdam hacmi giderek
azaladaktır.

Gerçekten buhran .ve II. Dünya Savaşı dönemlerinde uygulanan bu politikalar sonucu, dünya ticaret hacminin küçüldüğü
kaydedilmiş, ayrıca yıkılan . altın standardı y~rine, yeni bir
uluslararası para sisteminin de getirilemeyişi nedeniyle, uluslararası ticari ve finansal ilişkilerde tam bir karmaşıklık yaş1anmıştır.
Tüm bu nedenlerle, ba-zı ülkelerin (örneğin; ABD ve. İngilte
re) henüz savaş bitmeden dahi uluıslı;ırarası ticareti kısıtlayıcı
uygulamaları giderek k1aldırmak amacıyla birtfil.kım ön çalışma
larda bulundukları ve bu gelişmeler sonucu (GATT- Gümrük
Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması) anlaşmasına gidildiği ve
bu anlaşma çıerçevesi içersinde ulusların yav1aş yavaş gümrük
tarifelerini indirmelerinin ve bölgesel ekonomi.k entegrasyonların
kurulmasının kabul edildiği görülmektedir. GATT'da kabul edilen
serbest dış ticaret ilkelıerinin uygulamada da güçlüklerle karşı
laşmaması, işlerlik kazanması için, uluslararaısı ortak bir para
sisteminin oluşturulmasının gerektiğine inanan ülkelerin 1944
Bretlan Woods'ta toplandıkları (1-27 Temmuz New Hampsire)
görülmektedir.
ülkelerin g.eıÇülkelere önerme:melerinin nedeni, uluslararası uzman~a.şma ilkesinin rekabette üstün olana yaramasının bir gerçek olmasıdır.» 5 Ancak F. List'in
ilk kez korumacılık lehinde ileri sürdüğü görüşlerin geçerliliği,
günµmüzde R.osenstein Rodan, R. Nurkse, A. Lewis gibi ekonomistler tarafından tekrar ele alınmaktadır. Örneğin, Nurkse'ye
Tüm bu tarihsel

.·

gelişmelere rağmen «gelişmiş

mişte uyguladıkları korumacılığı,

(5}

az

gelişmiş

Haldun., «Tilrkiye'de tthal İk:amesıi Bunalımı v-e Dışa Açılma»
ODTtJ Gelişme Dergisi, c. 7, s. 1-2. 1980.

Gülıalp,
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tük etim kalıpları, ulus largöre, ıa.z gelişmiş ülke lerd eki (AGÜ),
birl ikte , sanayileşmiş ülke leri n etki
arası ilişkHerin artmasıyla
ına
plar
kalı
tim
üre
Ü'lerin
sind e kala rak biçi mle nme kted ir. AG
asy onu n :ve öde mel er bila nenfl
de
için
e
uym aya n bu kalıp ise, ülk
3 mal ıağı olmaktadır. Lük1
ços und a da sür·ekli dengesizliğin kayn
tük etim kalıbı, ülke de gelar itha li yas akla nsa bile, benimsıenen
tasa rruf un yapılmasını enrekli kap ital malları itha line yete cek
gell eme kted ir.
aya da Hag en'd e rast lanBu kon uda bir diğer güç lü :açıklam
erin
en'i n vıe kor uma lehi nde tüm tezl
maktadır ;0 Ger çek te Hag
er
tezl
Bu
dır.
a
tı
mak
bul
nde
yen i ifad eler i tem elin i Manoilescu tezi
la
um
dur
ı
dığ
bu politikanın uygulanma
korumacılık politikasını,
araç
bir
ran
i ve reel geli ri dah a fazla artı
karşılaştı.raralk:, reel üre tim
Bu yen i tezl er arasında, en
öne ren tüm tezl eri '.kapsamaktadır.
iuğu sayılan, dışsal - ekonom
öne mli leri ima lat san ayii nde varold
eki inar jina l veri min in taler ile ilişkili olanlıa:r ve emeğin san ayid
en
n fazl a olmaısı ile kar akte rize edil
rımdaki mar jina l veri mde
ak,
olar
uç
Son
ilen tezl erdi r.
bir dengesizlik olgu su üze rine geli~tir
çarpıklıkların san ayi mal
bu
ki
arasında
tarım ve san ayi sek törü
lür.
gide rilm esi gerektiği ileri sürü
larına tari fele r konulmasıyl~
karik edil en üre tim artışı,
Böylece kor uma yolu yla san ayid e teşv
.1 .
ilir
ileb
ştir
ekle
gerç
isi tezi nin aksinıe
şılıa.ştırmalı üstü nlü k teor
le ç.ocuk san ayil erin koBun unl a bera ber, F. List 'in deyimiy
ünd en eleş
karşılaşılan güç lükl er yüz
runması tezi, uyg ulam ada
8
, bu politikanın başarıya
tiriy e uğramıştır. Ma nde lbau m'a göre
rük leri , kota an araç lard an (ith al güm
ulaşıabilmesi için, kullanıl
belli zam an sınırları vardır.
lar, sübvans!i.yonlar) yara:r"lanmada
ının izin verdiği güm rük duÜlk enin doğal vıe eko nom ik koşullar
için
önc e itha l edil en mft llan sağlamak
varları arasından, dıaha
tabin
asit eler ini yerl i tale
yerli san ayil erin kurulduğunu ve kap
bir
abilecekleri
yakın bir kısmını karşılay
mamını .v eya tamamına
iş ülke lerd e
Uşm
e
gı
Az
.
lim
nok taya kad ar genişlettiklerini düşüne
olm akla bera ber, eskisine
itha lat ve tük etim hac iml eri küç ük
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oranl a daha yükse k bir kullanım düzey inde de olsa, sözko
nusu
·sana yileri n kendi kendi ne yeterliliğe kavuşmaları sağla
mıa bile,
(ülked eki emek fazlalığını içeren nüfus artışı fazla ise) masse
demeye cekler dir. Hatta bir de ülked e ithala t kısıtlamalarının
kıal
dırılmasına ve/v,eya toplam tüket imin
düşük bir düzey e düşürül
mesin e gidildiğinde, yeni uyarıcıların olmaması halind
e (ihracat te~viki gibi) sanay iin büyüm esi mut~aka yavaşlayacakt~_
r.
O halde , sonuç olara k ·serbe st dış ticar·e t bazı ideal koşull
ar
altında en iyisi, eğer bu koşullar ek~iks
e korum a politikası gerekli olmaktadır. Kald; ki IX. yüzyılda olduğu gibi, AGÜ'
lerin gelişmesinde artık dış ticıaret birinc i derec
ede önem li bir role sahip
değildir.9'

Gerçe kten de Mand elbau m'un da vurgulamış · olduğu
gibi,
içinde bulunduğumuz yüzyılın ortalarına kadar , geçen
·yüzyıla
göre, birka ç büyük sanayilıeşmiş ülke dışında, genellikle
dış ticaret ilişkilerinde korumacılık eğiliminde bulundukları, sanayi
leş
me strıatejisi olarak ithal ikame sine yöneldikleri bir gerçe
ktir. Bu
döınem içinde dünya ekono mi tarihi ne baktı
ğımız zama n Rosenstein - Rodan'a;ı 0 göre, kapit alist ve sosya list sistem e dahil
ülkelerde de bu ıstratejinin geÇerli olduğu yalnız, izlene n yolda
aşamala
rın (tüke tim -ara- yıatırım malı) t ers bir zincir
oluşturması, ayrıca
lık yaratmaktadır. Daha a,çık bir deyişl
e, ithalatı ikame politikası;
kapita list sistem e dahil ülkele rde sistem in doğal sonuc
u olarak
ilk ıa.şamada tüket im mallarını (hafif sanay ii) ikame den
başla
makta , sonra ara malı, en son olara k da yatırım mallar
ı ( ağır
sanay ii) üretim ini ikame yi içerm ekted ir. Buna karşılık
sosya list
ıs.isteme dahil ülkele r için is e, bu zincir
tıam ters yönde bir ge1iş
me göste rmekt edir. Yani önce yatırım malla n, sonra ara
malları
ve nihay et ·tüket im mallannın ikame si (derinliğine yoğun
lı~şma)
aşamalarıru~ geçilm ekted ir .
1

1

. l.b.

Uygu lamad aki Duru m

Bugü n gelişme yolun daki ülkele rin gen~llikle kendi lerind
en
daha önce sanayileşmesini tamam·lamış ülkele rin sanayileşm
e dö(9)

(10

fuid.,
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RoS'enste~n-Rodan.,

«Praibl ems of Indust rialisa tion of E:a:sıt·ern and South·
245-46, tç: Agarw ala A.N. ·· Siingh S.P., The Eoonomics of Uındeırdevelopment, Oxford Univ. Press. Newyo
rk, 1'975.
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ndi kle ri denearı politikaları ve edi
nem ler i içinde izlemiş oldukl
ri ith al
ta ken dil eri nin ter cih etti kle
yim ler i delil gös ter ere k, ade
ı kor um a poleşme için uyguladıklar
ika me sin e yönelik .bir sanayi
ler . Ha lbu ki ekonomi
ıtlamak iste me kte dir
liti~asının öne min i yan
ABD ve SS CB 'nin dışındaki
nda,
tar ihi nin gelişmesine bakıldığı
, sadece ithıal
boy utl u sanayilıe:şmiş ülkelerin
diğer küç ük ve ort a
veya bir 13üre son ra,
ı zam and a
ika me sin e yönelmedikleri, ayn
arl anm ak amacıyla ihntajlarmdıan da yar
uluslararası paz ar ava
ülm ekt edi r.
itik ala ra da yer verdikleri gör
racatı teşvik ede n pol
rilerde, içinveya bu ülk e için yapılan öne
Herşeydfen önce, şu
uru lr tam am iyl e gözönünde bul und
de bul unu lan özel kon jon ktü
si,
me
ika
al
(ith
ının
sanayileşme politikas
malıdır. He rha ngi bir
tli
çeşi
n
ede
kar akt eri ze
ylanmasında, o ülk eyi
ihracatı teşvik) ona
pazarın boy utu , yasal
ulu
tılması geııekir;
unsurların hes aba kıa
cih li giriş, doğal zenyabancı paz arl ara ter
pıs~, coğrafi dur um ,
l kayper spe kti fle ri, ins an ve kap ita
t
aca
ihr
l
kse
ene
gel
er,
likl
gin
um u, bazı en-.
ülk eni n sosyal ve pol itik dur
naklarının önemi, o
gibi sosyal, ekoulmuş olmaları v.s.
düs tril eri n dah a öncectıen kur
nın seç imi ni kı
ayileşme politikaları
nom ik ve pol itik ·~tkenler san
düz eyi ni etk ilem ekt edi rle r.
sıtlamakta ve başarı
n
nci savaşın sonundıan itib are
Seb epl er nıe olu rsa olsun, iki
de,
etin
gü mr ük duvarlarıntn em niy
birçok gelişmekte ola n ülke,
ma mü l
ika me ederek, işlem görmüş
le
tim
üre
sal
ulu
ı,
rın
tla
ala
ith
önl em ler i ile
lerdir. Korumacılık
ma dde san ayi ler ini gıeliştirmiş
göma
eki açığa çar e bul k gayesi
genellikle öde me ler den ges ind
ola
eni
ned
a
nın başlıc
leşme, sür atl e koruma
z. eıtilmişse de; sısnayi
rak ort aya :çıkmıştır.n
n ülkeEn stit üsü nü n gelişmekte ola
K'İEL Dü nya Ek ono mik
ın sosın
iren . araştırma
itikalarını değerlend
wıin sanayile'şme pol
ya har iç, örnıek
-.Kong, Slııgapur :ve Yugoslav
nuçlarına göre, Ho ng
elikle, ith al ikamesi faa diğer ülk ele rde * önc
n
olıa
iş
ilm
seç
rak
ola
yönelişlerinde
ai ürü n ihracatına
liyetleri ve bir sür e son ra sın
.
San a.yü n Kon mm aSl, Çev
ekte Ofa n Ülk eler de
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çarpıcı benzerlik ler gözlenmiştir. Yukarıda adı geçen ülkeler ise,
ekonomilerinin özel durumu nedeni' ile, Hong- Kong ve Singapur '
un; iç piyasanın darlığını gözönüne alarak ithal· ikamesin i izlemektense, sanayiler ini dünya pazarlarına açılmaya doğru yönlendirmişlerdir. Yug.aslavya ise; _
ekonomisinin işçi kesimine dayalı
olması ve takas, ikili ticaret anlaşmalarına önem vermesi dolayı
sıyla aynı zamanda hem ithal ikıamesine, hem de ihracatı ge·
!eştirme. politakasına dayalı bir sanayileşme modeli çizdiği gö ..
rülmekte dir ~

Özetlersek, KİEL Enstitüsü nce seçilmiş, gelişmekte olan ülkelerden Hong-Ko ng, Singapur . ve Yugoslavya dışındaki ülkelerin
genellikle ithal ikamesi politika;sını «ne üretilebilirse ürıetilsin»
kavramıyla eş anlamda anladıklarını ve lSana yileşmelerinin belli
bir aşamasından sonra, ihracatı teşvike yönelik bir politikra. izlemeye geçtiklerinden, aldıkları öıiendirme önlemlerini selektif olmaktan çok rastgele dağıttıklarını görmekteyiz.
Bu politikayı izleyen ülkelerde iç piyasa dar olduğundan,
üretim artışı ile birlikte ortıaya satış sorunu çıkmış, ihracat da
yapılamadığı için optimal ölçekte işlıetmeler kurulamamış ve maliyetler artmıştır. Çünkü gelişen ve ikamesin in tamamlandığı sektörlerin, dış rekabete açılmak için en önemli (özellikle tüketim
malları) faktörler olarıak kabul ıedilen; dış piyasalar daki tüketici
tercihleri ne uyum, kalite .ve verimlilik . faktörler inde başarılı .olamadıkları görülmüştür. Ayrıca, yüksek gümrük duvarları ve miktar kısıtlamaları ile uzun süre korunan bu sektörler, yabancı rekabet ile karşılaşmadıklarından teknolojik uyuma kayıtsız kalmışlardır. Sonuçta, gelişim ancak belli bir düzeye kadıar devam

edebilmiştir.'

Bununla beraber, bu ülkelerde n sadece Tayvan ve Güney
Kore'nin diğerlerine oranla daha rrusyonel ithal ikamesi stratejisi
izledikleri dikkati çekmektedir. Bu ülkelerin genellikle uluslararası
pazarlard a karşılaştırmalı üstünlük lerine göre en avantajlı olabilecekleri, düşük sermaye gerektire n en verimli hafif ve emek
yoğun sanayi dallarında yoğunlıa.ştıkları görülmek tedir.12
Buna karşılık, gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan arjantin, Brezilya, Kolombiya ve Meksika gibi ülkeler, nispeten ba(1'2)

Steoher, Bernd., «İıthal İkamesi ve İhracata Dayalı Sanayileşme Deneyimlerinin Eleştirisel Bir Değerlendirmesi» Unıido, agk. s. 7··12.
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ikam enin
ıktan sonr a,
sit itha l ikıamesi aşamalarını tamamlad
ıetıe rle gerçekleştirmiş
dah a ileri aşamalarını gide rek arta n maliy
aşamaları serm aye yoğun
lerd ir. Çün kü, dah a ileri itha l ikanıesi
sited en iç piyasanın dartekn ikle r gerektirdiğinden, varo~an kapa
aşamala
rlanılamamıştır. Ayrıca, bu
lığı nede niyl e yetıerince yara
zoru nlu- ·
esi
mallarının itha l edilm
rın gerçekleşmesi için kap ital
. Böyştur
k kalmasınıa nede n olmu
luğu, net itha l ikam esin in düşü
ın sonu cund a gide rek arlece, ihracatın arka plan da bırakılmasın
karşılaş.an sözk onus u ülke . tan ödem eler deng.esizliği baskılarıyla
13
lerin gelişme · hızları yavaşlamıştır. '
ikası ekon omi k kalPek çok gelişen ülke de itha l ikam esi polit
(Örneğin : gıda sekır,
oynamışt
kınmayı hızlandırmada önem li rol
mli kaynakların
önıe
likle
törü nde, hıa.tta sana yi sekt örün de, özel
dan . özellikle küçü k ülvar olduğu duru mla rda) . Fak at diğer yan
oluşturmuştur. Dah a önce
kele rin kalkınmasında önem li bir enge l
im, kalkınmanın ilk aşa
de belirtildiği gibi, itha l ikam esi için üret
~çısından gere kli ola-oilir .
atmak
malarındJa, ısanayile.şme:yi başl
olduğu gibi, kalkınmanın
. Anc ak, pekç ok hük üme tin de anlamış
ülke bu durumdadır) itdah a sonr aki aşamalarında (ki, pe.kçok
sanayileşme yıapısı oluş
hal ikam esi, gelişmeyi enge lleye cek bu
dah a hızlı sanayileşmeyi fren leme kremasına nede n olm akta ve
l bir itha l ikam esi stra dir. Bun unla bera ber, birk aç ülke nin gene
catını geliştirmeyi başar
tej.isinden hare ketl e, sanıayi malları ihra
14
dıkları da beli rtilm ekte dir .
I.c. Yarar

v~ Sakıncaları

l edi·J ikam esi politikasının, önce den itha
gibi,
şu
ıca
ekleştrmekle başl
len malların yurt için de üret imin i gerç
lme kted ir;
yararları sa,ğladığı ileri sürü
esnekliği düşük olan
1 - Yapısal değişme: Özellikle talıep
atları, dün ya ekon omi k
mal lan üret en, az gelişmiş ülke lerin ihrac
iğinden, ihra cat gelir leri
kon jonk türu nden çok dah a fazl a etkilend
ılı bir itha l ikam esi
başar
Bu nıedenle
istikııarsızlık göst erm ekte dir.
k
ekon omi yapısı, gelişmiş ıekoikası g,erçekleştirildiğinde, ülke
Bilindiği

polit

(13)
(14)
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opmenıt Polic y»,
B.H., «The 8truc tural Appr oach to Depel
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s.
1975,
(2),
LX
Vol.
w,
rican Eoon omic Revie

Chen~ry.
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nomilerlıı yapısına benze r bir biçim e dönüş
türülecek
ülkenirı klasik ihrac at sektö rüne bağımlılığı

ve böylece
azalac ak, ihrac at gıe
lirleri ndeki istikrarsızlık da (ilkel ürünl erin yerini sanay
i ürünlerini n ıalmasıyla) giderilecektir.
2 - Büyü meyi hızlandırması: Gelişmekte olan ülkele rde
uygulan an ithalatı ikame modelindeki sanayileşme strate jileri,
genellikle dayanıklı olmay an tüket im :malı ithalatını yerli
üretim le
karşıladığı sürece, ekono mik büyüm eyi hız~ai
ı.dırmada oluml u etkiler yaptığı gözlenmiştir. Özellikle üretim in i1k aşamasında
(yaparak öğrenme) etkin bir 'korum a sağlayan bu strate jinin
başarılı
olmasında, faktö r mobil ite gücün ün yükse
k olmasının büyük ro· ıü vardır. Gerçe kten içe dönük sanayileşmeyi tercih eden
ülkeler. de, mamu l madd e imalatının (özelliklıe tüket im malı) ekono
miye
sağladığı katm a değer olduk ça yükse k olmuş
tur. Çünk ü bu endüstri lerde büyük ölçüd e kalifiye emek istihdamının gerek
li olmaması yıanında, karmaşık teknik lerin
ve büyük serma ye kullanımına da ihtiya ç duyul maz. Ayrıca, üretim
için genellikle a'Z sayıda girdiy e ihtiya ç duyulduğudan ana
ve yar.. sanay ii ilişkilerin
de olduk ça kısıtlıdır.
Daha öncek i bölüm lerde de kısmen değinildiği gibi, bu
gibi
malla nn tüm ithalatının tamam en ikame e:dildiğini düşün
düğü
müz zama n, üretim gelişmesinin zama nla yavaşlayacağı
(iç üretimin , iç talebe bağlı olar.ak · gelişmesi nedeniyle) doğaldır.
Tabii
ki, yeni pazar olanakları bu nokta dan sonra devreye girm~
diği
takdir de bu sonuç doğacaktır. Ayrıca, daha karmaşık te:kno
loji, da.ha kalifiye ıemek ve daha yo~ serma ye ve daha büyük
ölçekl i
kapas ite gerek tirep ara ve yatırım · malları (dayanıklı
tüket im
mallıarı, makin e -:- teçhiz at malla n gibi)
endüstrHerinde, ithal
ikame sine geçme aşama ,sına gelindiğinde, bu stratejin.in başarı
gıra
fiği gidıerek düşmekte ve bunu da en açık
olarak , ülke büyüm e hı
zının ve istihdtam !kapa sitesin in azalmasınd
a göreb ilmek teyiz.
Gerçe kten, yatırım oranlarındaki artışlara rağmer-ı, Arjan
tin
ve Şili gibi ülkele r de, ithal ikame sinin ilk aşamasındia; bir defa
artış
göste ren gayri safi milli hiasılalarında gelişme oranının düştü
ğünü
görmekteyiz. tı Büyü menin gidere k azalm
asını önlem ek için, bazı
ülkele rin (Örneğin, Hong Kong, Güne y Kore ve Si:iıgapur
gibi)
ithal ikame strate jisini n ,çerıçevesini daha rasyo nel çizdik
lerini, ya1

(15)

Bal:assa, ag1k,, s. 34,
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ar artı
nde tut ara k, üre tim i; (.iç paz
önü
göz
ını
ans
fer
pre
t
aca
ayi i
ni ihr
len dir dik ler mi ve haf if san
yön
e
gör
e
lin
iye
ans
pot
ar)
dışı paz
iz dar boerl erk en oluşan paz ar .ve döv
ika me den ağır san ayi e geç
me
gör kteyiz.
le gid erm ey çalıştıklarını
ğazını, ihra,ç gel irle riy
ç.ok yön lü
ılkları, aşağıda bel irti len
Böylece bu ülk ele rin karşılaşt
yü me düzeoldukları, sağlıklı bir bü
çlü
gü
ha
da
şı
kar
a
lar
un
sor
anlaşılmaktadır.
yin i sür dü rdü kle rin den de
ucu nabe tte n soyutlanmaları son
Yerli eko nom ile rin dış rek
ver i ola rak alrıekabet koşullarında
da, yer li işletmeciler ıserbest
me serbestisiirle
, iste dik ler i gib i bel
ma k zor un da oldukları fiyatı
gelişme, eko nom iKuşkusuz, böyle bir
ne sah ip ola bil me kte dir ler .
ve kaekt e ve uluslararası ma liy et
bir
de tek elc i eğilimleri teşvik etm
er
Diğ
uzaklaştırmaktadır.
işletmeleri
n
nda
arı
rtl
nda
sta
kalite
ve uy gu lam a ko nu sun a
gelişmeleri izle me
deyişle, . tek nol oji k
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rde
ele
ülk
bu
n
ola
kta
ma
run
e olacaktır.
şılaştırılma~ı yer ind
ladığı yar arl arl a kar
ika me·si politiığı am açl aya n ith al
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viz darboğazı) ve henı de istihdam sorunu ile karşı karşıya . kal~
mış~ardır. Diğer taraftan, döviz darboğazı nedeniyle,· özellikle girdi ithalinin yeterli miktarda ısağ.lanamaması sonucu, sanayide
atıı kapas.ite kullanımı doğmakta (durgunl uk), diğer yandan girdi yönünden ithıalata bu derece bağımlılık dışı fiyat artışlarını
ekonomiye yansıtmaktadır (maliyet enflasyonu). Böylece, her iki
olgunun birlikteliği (enflasyon - işsizlik) gelişmekte olan ülkelerde de ortaya çıkmakta ve adeta «sanayileşmenin bed·eih> olarıak

yorumlanmaktadır.

koşullar altında ithal ikamesin in belli bir aşamadan son-·

Bu
ra

uluslararası uzmanlaşmanın

rarlılığı

ortaya

(ihracata yönelik

sanayileşme)

çıkmaktadır. Herşeyden

ya-

önce, bu politika sayesinde sağlanacak ihracat artışı, milli geliri dış ticaret çarpanı kadar
çoğaltarak, ekonomi k kalkınmaya diııekt etki yapacaktır.
Gerçekten ihracat artışı ile atıl kapasite sorunu giderilerek, kurulu
kapaısite tam olarak kullanılabileceğinden, ekonomide optimal ölçekte işletmelerin kurulmasına uygun bir ortam hazırlayabilıe
cektir.
Gerçekten, ithal ikamesinin
1

sakıncaları, ihracatı teşvik

poli-

tikasının yararlarını oluşturmaktadır. İhracatın . geliştirilmesine

ağırlık veren ·bir politikanın, ekonomik kalkınma için üstün bir
strateji olabileC!e:ğini açıklamak için şu kuramsa l nedenler sıra
lanabilir: ·

a) Dış satımın arttırılmasını destekleyen hükümet _ müdıa
halelerin in maliyeti, ithal ikamesini destekleyen müdahalelerin"."
kine kıyasla politika saptayan lar açıısından daha gözle görülür
olmakta, dolaYısıyla fazlalıklar dahıa. kolaylıkla farkedilip önlenebilmektedir.
b) İhracatın arttırılması stratejisi , dolaylı müdahal elerden
çok, doğrudan müdahıalelere dayanma kta ve hem o ölçüde dal;ıa
az maliyetli kuruluşlar, hem de uluslararası ticaretle uğraşan firmaların etkinliği açısından, daha az kısıt~ayıcı olmaktadır .
. c) İthal ikamesi politikası g1eçerli olduğunda, · firmalar iç
pazar tarafından korunmaktadır. Oysa ihracatın arttırılması politikası uluslararası pazarlard a fiyıat ve kalite rekabetin i zorunlu
kılacağından, verimlilik ve üretkenli k açısından da yararlı etkileri
olabilecektir.
F.: 6.

ai

Önemli ölçek ekonomileri sözkonusu olduğunda, ihracatın arttırılması politikası yeterli büyüklük teki firmaların bunu
gerçekleştirmesini desteklem e eğiliminde olduğu halde, ithal ikamesi strıatejisi, firmaların büyüklüğün'Ü i_ç pazarla sınırlamakta
d)

dır.1·6

Böylelikle ihracata dönük sanayileşme stratejisin i, g.elişen ülkelerin üretim potanısiyelini güdüleye n bir katalizör olmakta ve
girişimcHerin ve yöneticil erin aşağıdıaki konuların özel dikkat göstermeleri ni zorunlu kılmaktadır.
a) İhraç mallarının çeşitlendirilmesi, ki bunun sonucu olarak teknik araştırmaların desteklen mesi ve uygulanması. Mümkün olan yeni teknoloji lerin ülke dışı kaynıaklardan uyarlanması
sağlanabilir.

için maliyet ve fiyatlandırma.

b)

İhracat

c)

İhraç mallarının

kalite, tasarını vıe ambalajı.

Hüküme t açısından, ihracata yönelik çabaları, ekonomik kalkınmaya yönelik kurumsıa1 alt yapıdaki ciddi aksaklıkların açığa
çıkmasını sağlar. Örneğin, aşırı değerlendirilmiş kambiyo kuru,
demode olmuş bir gümrük tarife yapısı, ısadece hükümet gelirlerini arttırıcı bir kaynak olarak görülen sınırlayıcı bir gelir vıer
gisi sistemi, ihracatçılıara uygulana n çok sayıda bürokrat ik ve
11
~ırtasiyecili'k işlemleri gibi.
kadar her iki politikanın yarar ve sakıncalarım ortaya koymaya çalışmaktaki amacımız; gerçekte kıt olan kaynakların ihracat sektörün e mi, yoksa_ithad. ikamesin e yönelik sektörlere mi tahsis edilmesi gerektiği sorununa yanıt aranıaktır. Bu
yanıtın cevabını iıse literatürd e ithal ikamesin i savunanların, politikanın başarısızlığını ve sağlıksız uyg~lanm~sına bağlayan tartışmalarda bulabilme kteyiz.
Şimdiye

Sağlıklı

ve

ise değer yargısı içerdiği
ifadesini ithal ikamesin in hangi sa-

sağlıksız kavramlarının

açıktır. Bu yaklaşım en ra..çık
nayilerde n başlayıp, hangi aşamaları

izlıemesi gerektiği tartışma

larında kalmaktadır. Oysıa başlangı&ta

(16·)

Paul., Towards a Neıw Tradıe Pollcy for Developme nt, United
1964, P. 21-22. Iç. UNIDO, ag.k. s. 185.
UNIDO, ·agk., s. 186·.·

Preıbiısh.

Naıtions,

(1:7)
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itici güç ne olursa olsun,

gibi, ithal ikameci sanayileşme daha önce ithal edilmekte
olan, nihai tüketim mallarının üretimiyle başlar ve · zıaten bu sanayilerin kurulması da ithal edilen girdi ve makinelere dayandı
ğından, ithal ikameci sanayileşme ve de kesin ıaşamalı süreç halini alır. Daha önce de değindiğimiz gibi, az gelişmiş kapitalist bir
ülkede ba~ka yolu da kalmamaktadır. 18 Aıncak, ithal ikamesinin
bilindiği

tüketim sektöründ en başlamasını kabul etmeyen ve bunuı:n uluslararası iş bölümünün AGÜ'lere kabul ettirdiği bir model olduğu
yönünde görüşlere . d~ rastıanmaktıadır. Böylece, AGÜ sanayileri-

ara malı ithalatına dayalı bir tüketim araçları yapı
giderek artıan bir hızla, ithalata karşı istekli, ihracata karşı gerektiğinde atılgan bir yapının bulunmamasının ve.melinde, üretim - tüketim örgüısü, dengesi ve tüketim modeli yatmaktadır. Hemen hemen tüm ekonomik, kültürel .ve toplumsal
araçlar, bu nıodıelde batının tüketim kıalıbını özendirmek için
yönlendirilmiştir. Sonuçta AGÜ, sanayilerinin ağırlık merkezini
tüketim sanayilerine kaydırmışlar ve ithal ikamesinin en yanlış
kesimde uygulanması, temel ikamenin yıapılması gereken alan
olan, yatırım mallan sanayilerini ıen azından ihmal etmelerine
yol açmıştır. Böylelikle önemli bir bölümü dışarıya bağımlı, yaşa
bilmek için gümrük duvıarları ile, kotalarla, dışarıdan soyutlanmak zorunluluğunda bir sanayi oluşmuştur.

nin

yapısı,

sıdır. Yapının

..

'

, __7."f'."~]

«ünce, montaj sanayisi olacak elbette denilir. Sonra, bu
yavaş yavaş gerçek yapım sanayiine dönüşecek. Bak, şimdiden
otomobil montıajında yerli oran şu kadara ulaştı. Önemli bir yan
sanayii doğdu . .Artık buna montaj sanayii- demeyelim de, otomotiv endüstds.i diyelim. Gerçekte, bir ikisi dışında hiçbir montaj
. kuruluşunun, gerçek yapıma dönüşme olasılığı yoktur. Ne kuruluşları, ne pazar umutları, ne parasal güçleri, ne de gerçek ıÇıkar
ları buna olanak verir .19 Gerçekten hızlandıran ilkesi gereğince
kapitalist bir ülkıede, sanayileşmeye tüketim mıalı sektöründen
(18)· Hirsc:hman, A.0.,«<The Political Economy of Import- Su'bstiıtuting Indust.
·r ialis:ation in Latin A:merica «Quıarterly Journal of . EOOtllıOmics», 1968,
.s. '5·-7. Bu görüşü ·s avunanlar, ekonominin temel kavramlarından biri
olan hızlandır2.n ilkesinden hareket etmekıtedirler. Bilindiği giibi, kapitalist bir ülkede tüketim planlamanamadığınd:an, üretim, tüketime göre
beirlenmektedir ve tüketim malları sanayiindekiı bir birimlik artış, hız
landıran katsayısı kadar yatırım (sermaye) malları sanayiinde de üre.
tim al"tışma yol açar.
{19) Zeytinoğlu, Mümtaz., «Ulusal Sanayii» İstanbul, 1981. s. 31.
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ülkeleri de bu . sektörbaşlamak gere kir ve .gün ümü zün gelişmiş
bu

ın gereği olara k,
lerde n başlamışlardır. Ancak, geçmiş koşullar
ksin mele rini , AGÜ' gere
k
eme
sekt örler i kura rken ham mad de ve
rını gözden uzak
dıkla
den veya söm ürge lerin den ucuz fiyıa tla sağla
miş · ülkelere
geliş
tutm ama k gerekir. O hald e bura da AGÜ'den
soru nunu
imi
birik
kayn ak aktarmaısı sonucu, bu ülkeler, sermaye
n, sanayileşmelerini tamamlıaya
kolaylıkla çözümleyebildiklerinde
, sana yiler inin gerisel ve
bilmişlerdir. Oysa günümüzdıeki AGÜ
nedeniyle hrzlandı
önsel bağlılıklar*ın kopuk, güçl ü olmaması
itha l ikam esin i bu
e
hald
ran ilkesi yeterince işleyememektedir. O
çok daha başarılı
ülkelerin ara mal lan sekt örün den başlamaları
sonu çlar verebilecektir_.

önemli katkısı,
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Bu bağıntılar,
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rıdır.
malla
.ara
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malı endü stris i niha i mal endü
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olabilir. Örneğin, Türkiye'de bun un en az iki
e iplik endü stris i genişle
dır. Birin cisi- teks til ,endüstrisi~ir. Önc
mış, arkıasından da teks til ve patilmiş, iplik te itha l ikam esi yapıl
artışı görülmüştür.
muk üret imin de ~thal ikamesi ve hızlı üret im
ilk iti'ş, ·ara mal lan
Böylece çok kuvvetli bir iddia Ôlmaşa bile
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İ
'
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rasyo n etkis i diye . de adlandırılan Önsel bağlıl
rnde girdi olaııbiçi
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taj» İç;
İthal İkamesi ve Muka yesel i Avan
(20) Aker , Ahme t., «Türk iye'de
147.
s.
1'969.
ES·E KH, İstanbul,
Dış Ticar et ve Ekon omik Gelişme,
( *)
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Geı:isel

şıma
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dır.
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nı tespi t edere k, süres iz bir koru ma
kadır.
politi
bir
belirl eyere k, sanay ide yapısal değişmeye yönel ik
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(21•)

Kalkınma .ve İthal İka
Berkso y, Taner.,«Ulusl'ararası Ticare t, İikıtlsadl
53.
s.
mesi». Toplu m ve Biliın Dergis i, Bahar 1981,
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olaµ ihracatın artması ve ulaştığı yüksek düzeyde sürdürülmesi
için AGÜ'üın herşeyden öınc~ yapısal dönüşümü gerçekleştirerek,
kendi · kendini besleyebilen bir sanayiye kaıvuşmaları gerekmektedir. Buınun için kısa dönemde ithal ikaınesiniın tamamlandığı tüketim malı sektörledni korumadan v·azgeçip, ihracata açılmaya
yöneltirken, belki uzun döneınlde bu sektörlerin uyarısıyla sonuç
verecek olaın ara mallan sektörü d·e geliştiırllmiş olacaktır. Böylece, ithalata bağımlılık giderek azalırken, doğal _ olarak kıt kaynaklann ithal sektörüne mi, yoksa, ihracat sektörüne mi aktarı
lacağı sorunu da (seçicilik zorunluluğu) çözümlenmiş olacaktır.
II.

Türkiye'de (1923 - 24 Ocak 1980) Döneminde İthal
İkamesi ve İhracatı Teşvike Yönelik Sanayileşme
S tratejileriıniın Değerlendirilmesi.

Bundan önceki bölümlerimizde ithal ikamesi ve ihrac ata ·dönük sanayileşme stratejilerini, gıelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler
yönünden irdelediğimizde, gözlediğimiz en önemli olgu; her iki
poltikanın da, ülkenin yapısal ve konjonktüre! (iç ve dış) nedenlere bağlı olarak, devrevi bir biçimde birbirlerini izlemeleridir.
Bu olgu, ülkemiz yönünden de aşağıdıa ele alacağımız dönemler
çer,çevesinde de geç.erli .olmakta ve bugüne dek uygulanan ekonomik politikaların, öznıel tercihlerden daha çok, nesnel gerçeklere
göre biçimlenerek süregeldiği anlaşılmaktadır. Daha açık bir deyişle, uygu~anan sanayileşme stratejileri, genellikle zamanın siyasal iktidarlarının, ekonomik - politik görüşlerinden bağımsız olarak oluşmakta ve Ö2)ellikle ülke ekonomisinin içinde bulunduğu
iç ve dış konjonktüre! koşulların hazırladığı ortamdan kaynak1

lanmaktadır.22

Ancak Türkiye'de son kırk yıl içinde, mutlak olarak ithal
ikamesi p.olitikıasına sadık kalındığı görüşüne, literatürde sık sık
rastlanmaktadır. Bununla beraber, gözardı edÜmeme.si gerekli bir
gerçek de, Türkiye'nin iç ve dış ekonomik konjonktürünün etkisinde kalarak, zaman zaman ihracata yönelik liberıal bir sanayileş
me ve dış ticaret politikası izlemiş olduğudur. Fakat ülk!emizin
(22)

G.ülalp, agm., s. 50. Bu konuda bkz. Tekeli. İ. İlkin, S., Savaş Soması Or1947 Türkiye İktisadi Politika Arayışlıarı, ODTÜ, Ankara, 1974.
Boratav, Kor:kut, Türkiye'de Devlet~ilik, İstanbul, 1974.
Herslağ, Z.Y. Tuırkey, Tbe Clıalıl&-ge of Grewth, Leiden. E.J. Brill, 1'968.
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gerektirdiğj
tüm sanayileşme çabasınıa. karşıtı, hızlı büyü mesin in
ileceği didöviz harcamalarını, kend i döviz gelirleri ile karşılayab
mekt edir.
görül
ğı
amadı
kavuş
nami k bir ihrac at sektö rüne halen
ileş
sanay
in
iye'n
Türk
·Bunu n en önem li nede ninin de herhıalde,
aksideğil,
de
mesid e daha .çok ithal ikam esini n terci h edilmesiın
yaçok
mada
ne bir ülkey i sağlıklı bir ekono mik yapıya kavuştur
sınır
k bu politikanın, belirl i
rarlı b~r araç olara k kullanılabilece
ıılmadığııııda aranması gerek kullan
lama lar ve selek tif bir şekild~
mekt edir.
az gelişmiş
Diğer bir deyişle, girişte de vurguladığımız gibi,
için, teorik
bir ülkey i sağlıklı bir ekon omik yapıya kavuşturmak
birbirleanlam da ithal ikam esi ve ihracatı teşvik politikalarının
izin uyrine alter natif olmamaları gerek mekt edir. Oysa, ülkem
neden i
nin
mesi
reme
sürdü
ini
gulam ada· hızlı bir büyü me düzey
de
biçim
mlar
tama
i
ise, bu iki politikayı uygu lama da birbi rlerin
e
sadec
da,
altın
i
ların etkis
değil de, iç v~ dış konjo nktür e! koşul
Tür,
ekten
araya biliri z. Gerç
biriınin daha çok tercih edilm esind e
ğını, benimsenmiş sanay i
kayna
ımın
bunal
kiye' de her ekonomik
bir politikave dış ticar et politikasında arayıp, bunu n altern atifi
edir.
mekt
görül
u
ya gıeçme eğiliminin egem en olduğ
1

ikamesi)
Oysa, bir az gelişmiş ülkede korumacılığın (itha l
Bunu ndır.
doğıal
ı
ka olmas
sanayileşme sürec inde önem li bir politi
ülke
malı,
la berab er gelişmekte olan bir ekonomi, kullandığı her
lara sahip
olara k üretm eye yöne tmek yerine, daha elverişli koşul
miş ölçekseçil
için
k
etme
ihraç
da,
olduğu bazı sanıayi mallarını
gelirini
m
t.opla
ak,
kurar
i
ler ve tekno lojile r ile üreti m kapaısiteler
olan,
nusu
sözko
da
ve büyü me hızını daha da arttırabilir. Bura
.bir
li
denge
e,
k bileşimi yerin
aşın ithal ikameciliği ve koru:nıacılı
ı
hızlar
büyü me
ihraç özeındiriciliği ve korumacılığın, daha yükse k
.
yarat mak açısından yen olana klar getirm e olasılığıdır
ekonoGer!çekten, ülkemizde, aşın ithıal ikameciliği ile, dış
t e.rs yönde
mik bağımlılığın azaltılması isteği arasındaki ilişki
bir ekon omin in ithal
gerçekleşmiştir. Büyü yen ve yapısı · değişen
verimlilik ve etkiliaki
asınd
gerek sinm esi artar ken, düny a piyas
ikam eci ~alik koşullarından kopu k bir şekilde sürdü rülen ithıal
23

1

(23}

Tez~l.

Yahya S,,, «Türk iye'de 1929-78 dönem inde

care:t Poliıtikalarının
UNID O, ,agık. s. 23.
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(ikamenin tamamlandığı sektörlerde korumamn devam etmesi yanında, dinamik dünya piyasası koşullarına göre
fahiş maliyet farkı olan sektörlerde yeni yatırımlan teşvik eden
korumacılık) ülkenin ihracatını arttıramadığı için büyük dış ticaret açıklarına yol açmıştır.

nayileşme

Literatürde ülkemiz yönünden her iki sanayileşme stratejisinin dengeli bir biçimde uygulamasınıa gidildiğinde, ekonomiide
gerçekte kıt olan kaynakların yetersz kalacağı endişesine rastlanmaktadır. Gerçekten de ithal ikameciliği ve ihracatı teşvik
politikasının optimıal bir bileşimine ulaşmak, her ne kadar teorik
yönden olası gözükmekteyse de, uygulamada her zaman başarılı
olunması kolay olmamakta ve bu nedenle böyle g.üç kompozisyon
lara ulaşmayıa çalışmanı:n maliyetine katlanmak yerine, daha pratik çözümlerin (yalnız bir stratejinin izlenmesi gibi) tercih edildiği görülmektedi r.
Aynı şekilde ülkemizde de uygulana~ korumacilık politikası
.nihai mal üretimini teşvik etmiş, ara ve yatırım mallan sanayilerinin kurulmalanrnı ve gelişmelerini engellemiştir. Şöyle ki, mamul mallar içim yüksek gümrük tarifeleri ve kota uygulaması ile
birlikte, aşın değedendirilmiş kur politikası izlenirken, mamul
mal üretimini kolaylaştırmak . için, ara ve yatırım mananın.da ise
düşük tarif~ ve düşük döviz değerlendirilmesine gidilmiştir. Yani,
«yerli ara ve yatırım mallan sanayileri iki alanda birden mücadele · etmek durumundadırlar. Sınırlı finansman ve döviz olanaklarım kısmen kendi alanlarına çekmek ve ,çok .elverişli koşullarla
ithal edilen yabancı ara ve .yatırım mallarıyla rekabet etmek.
Türkiye'de özellikle yatırım rrıallan sanayilerinin mücadele ,etmek
zorunda kaldıkları üçüncü bir faktör, aşın değerlendirilmiş Türk
lirasının yabancı .makine- te·ç hizat fiyatlarını yapay olarak daha
da düşük tutup, sözkonusu malların dışalımını olağanın üstünde
uyarmaısıdır. )) 24

O halde, bundan sonra izlenecek sanayileşme stratejisinde
ise, şimdiye kadıar uygulanan ithal ikamesi politikasının tersine;
nihai tüketim mollarında korumayı kaldırıp, ara· ve yatırım mallıannda ~orumaya yönelirsek, genellikle hem ithal ikame.sini ta(24)
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Alkin, Erdoğan., «Kur Politikasının Türk Sanayiine v.e :thracruta Etkilerb
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mamlamış

sekt örle rin ihracatı teşvik edilmiş olac
ağı gibi, hem de
bu sekt örle re gird i sağlayan ara ve
yatırım malları üret imi de
dolaylı olar ak uyarılmış olac
aktır. Böy lelik le, bug üne dek
koru - ·
manın sürekliliği ile ihra cata
açılmakta gecikmiş sekt örle
r,
giderek ihra cata açılırlarken, aynı zam and
a bu sekt örle rin özellikle
yerl i gird ilere dayalı üret im yapmalar
ı dah a cazi p hıale geleceğinden ara mallarında da
itha l ikam esin i tamamlıama süre cine
girilmiş olacaktı
r.

· Bu öne riler ışığında ıbir sanayileşme
stra tejis i izlendiğinde,
dah a önc e · değindiğimiz gibi, teor ik
yön den müm kün o~an her
iki stra teji nin opti mal bileşimine uyg ulam
ada da yaklaşmak müm - .
kün olabilecektir.
11..a.

Cuınhuriyte Önc esi Dön~m

Tür kiye 'nin senayile§me hlre keti Osmanl
ı İmparatorluğu zaAvr upa ülkıelerinin hen üz dah a mak ineli üret im süre cine girmediği 15. ve
18. yüzyıllarda Osmanlı İm
parıatorluğu sana yi yön fuid
en dünyanın en ileri gitmiş ülke lerin
den biriydi. Özellikle lonc a adı veri len
ve üretilıen malların satış
fiyatlarıyla, satış yön tem lerin
i beli rley en ve düz enle yen yere l örgütLer saye sind e çinicilik, dokumacılık
ve g-emi yapımı gibi sanatl ar çok ileri bir seviyeye yükselmişti.
Düz enli ve kon trol iü bir
şekilde yür ütül en sınai faal
iyet ler sonundıa üret ilen teks til ürü nleri dış piyrusal~ra çok kolaylıkla ihra
ç edil iyor ve ters ane lerd e
Venedikliler için savaş gem ileri yapılıyo
rdu. 25 Fak at, İngiltre'de
buharın mak iney e · uygulanmıa
sı son ucu orta ya çıkan ve
sana yi
dev rimi olar ak adlandırılan hare kete
aya k uydurulamaması, Batılıların da Osmanlı ülke sini
bir hammaddıe ambarı olar ak değer
lend irip, bu ülke ye mam dl mal lar gön
deri lme si biçi min de bir politik a izlemeleri sonu cu, ülke miz dek i
sana yi ve - te:knik bilgi dumanında başlamıştır. Batı

raklayıp, gerilemiştir. 26

Avr upa 'dak i sana yi dev rimi ne karşı,
Osmanlı idar esi başlan
ve anc ak,· yarım yüzyıldan fazl a bir
geci kme den ·son ra, maıkine güc üne daya
lı bir sana yini n kuru lma gıçta kayıtsızlık göstermiş

(25). Zeytinoğıu, Er9l . «Tür kiye 'nin
1
İktisadi Büytiıınesi» lstan 'bul, 196.9 .
(26) Uyg uner . Muz affer ., «50 Yıld
a Türk Sana yii» Mülk iyeli ler
Birliği Der.
gisi, 50. Yıl No. 32., 1973.
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e Avrupa sana y,i

gecikme döne mind
sına yönelmiştir. Kuşkusuz, bu
geç1erek mal iyet leri büy ük ölçüde
hızla makinele.şmiş, seri ima lata
bu yeni sistemle reka bet egemez hadüşürmüş ve el sana yi artık
me day anan Osmanlı
le gelmiştir. O sıralarda gelenıe:ksel siste
n önemli nede nler dn biyerli sana yini n hızla gerilemesini etkileye
kapitülasyonların alanı
ri de kapi tüla syon lar .olmuştur ... Zam anla
bir paza r hali ne getirilmişti. Bu negenişletilmiş, ülke adet a açık
21
yini n rekıabeti korumasız durumdaydı.'
denle yerli sana

alan an tica ri anlaş
O hald e özetle, bazı yabancı ülkelerle imz
alıiklar, koru yucu bir
mal ar sonu cund a yıabancılara tanınan ayrıc
vermemiş ve ülke, sagüm rük sts:teminin uygulanmasına olan ak
dışa bağımlı b!i.r ülke
dece bir ham mad de deposu ve ekonomiısi
duru mna gelmi.ştir .
saMeşrutiyet dönemlerind~ ise,
Kısa ve savıaş içind~ geçen
dir.
ekte
lmem
görü
ldığı
nayi alanında önemli bir refo rmu n yapı
vergilerden mua f tutbazı
arı
cakl
kura
Yalnız 1913'de sınai tesis
ylıklar g.e tiren «Te.ş
mak vıe hazi ne arsası sahi bi olm ak gibi kola
ise de, hem en .ortaya
vik-i San ayi Kan unu » yürürlüğe kon uldu
nedeniyle bu kan und an pek yara rlaçıkan 1914, I. Dün ya Savaşı
da koru yucu bir güm rük kan unu
nılıamamıştır. Yine, 1916 yılında
enin savaş için de bulunması, tüm
yürürlüğe konulmuş iıse de, ülk
rine yöneltilmesi, bu
ekonomik kaynakların savaş gereksinmele
tir.
alınmasına olan ak vermemiş
girişimlerden olum lu sonu çlar
yi hakkında is- ·
Cum huri yeti n kuruluşu ile devralınan sıana
yıllarca süre n iç ve
tatis tiki bilgilıer yeterli olm ama kla beraber,
olan sana yi kuruluşlar yıkılmış, · çadış savaşlar sonu cu, mev cut
nüfu sun
nakları kurumuş, prod'üktif
lışmaz olmuş, serm aye kıay
r. Böytedi
mek
bilin
ça
bir kısmının da savaşlarda !kaybedildiği açık
4 padaki
uıs'
Tars
na ve
lece, İmparatorluktan Cum huri yet'e Ada
gıda
ve
un
de görfüıen
muk ipliği fabrikıası ile genellikle şehirler
28
r.!
tedi
tesis in kalmadığı görülmek
fabrikaları dışında bir sınai
omi nin üret im yaTürk iye Cum huri yeti 'nin devraldığı ekon
%50'
bağlıdır. Tarım milli geli rin
pısı da zayıf, istikrarsız ve dışa
m
Tarı
sini oluşturur.
sini, sana yi %10 -ll'in i, hizmetlıer de geri
1

(27)
(28)
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ra,
, 50. Yılda Tttrk Sana yi, Anka
T.C . .Sana yi ve Tekn oloji Ba:karuığı
1973, 9, 1.
1913- 15 Yıllıan Sana yii İstatistlki, SBF
Ökıçün, GündUz., Osmanlı Sanıayıil
Yay. No. 289, Anka ra, 1·970.

nüf usu n %8 0'ni ni barındıran en
ger i yön tem lerl e yapılmaktadır.
Eko nom inin san ayi tem eli yok tur.
1927 San ayi Sayımına göre,
top lam 65.300 saa yi kuruluşunda
270 bin kişi çalışmaktadır. Varola n san ayi kuruluşların % 60'ı dok
um a ve gıdıa san ayid ir. Bun a
rağmen, çok düşük bir
tük etim düz eyin i sür dür me k tçin
bile,
Tür kiy e, şekerden, pam ukl u dok um
aya , pam uk ipliğinden yün lü
dok um aya kad ar itha lat yapma!k
zorundadır . 29
İşte, Cumhuriyet'detı ısmıra
izle nen sıanayileşme stra teji leri ;
böylesine güç koşullar altında baş
lamış olup, iç ve dış kon
jonkt'ürel koşulların etki si altında kal ara
k, çıeşitli biçi m ve kompozisyon lard a oluşmuştur. Bu nedenle
, aşağıda yaptığımız dönemlemed e bu kıstas göz önü ne ıalınmişt
ır.

11.b.

(1923 - 1929) -

1923 - 1929

yıllarını

1. Lib eral Dön em

kap say an bu dön emd e

izle nen ekonomi
politikası, 1923 İzmir İktisat
Kon gre sind e belfrlenmiş olup, kö-

ken ini libe ral görüş oluşturmaktadır
. Her ne kad ar, dev leti
n ekonom ik görevleri ola n bir org an hal
ine gelmesi Kon gre 'de benimsenmiş ise dıe, bu gör ev
özellikle özel s·e ktö rün gelişmesini
teşvik
edici yön de olacağı belirtilmiştir.
Yin e, kon gre de ulu sal sıanayin
in
güm rük duvarlarıyla korunmaısı ilke
ola rak kab ul edilmiş ise de,
Lozan anlaşmasının bu kon uda ki
önleyici hük üm leri nin 1929 yılı
na dek dev am etm esi · nıedeniyle,
uyg ula ma ya geçilememiştir. Diğer kararların öne mli leri
ni şöylece sıralama~ mümkündür:
~Q
1 - Ham mad del eri Yu rt için de sıağ
lanan san ayi dalları kurulmalıdır.
2 - Elişçiliği ve küç ük ima latl ard
a sür atle fab rika syo na geçilmelidir.
3 ____, Dış rek abe te
kurulması ve yabancı
dir.

day ana bilm ek için, san ayi nin büt ün
olar ak
tek elle rin oluşmasını eng elle mek
gerekli~

': 1
Bu dön emi n en öne mli kan unu , 192
7 Teşvik-i San ayi Kan unu
olup, bununlıa 1947'ye kad ar bazı
san ayi firmalarına ara zi verme,
1

(29) ;

(30)

Kıaı;gen,

Gült en., «Tü rkiy e Eko nom isind
e 1927·-3'5 Dep resy onu» , Ata ttirk
Dön emin iin Eko nom ik ve 'liop lums
al Soruınla.rı, İİTİA Mez unla r Cem
iyet i
Yay , Eylü l 1972, s. 237-38.
San ayi Bakanlığı, a.g.k ., s. 23.
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indirimleri, üre tim primleri, ·
vergi mu afiy etle ri sağlama, taşıma
alın
ma gib i teşvik önl eml eri
devlet kurumlarını zor unl u alıcı kıl
ak,
lam
sağ
ini
ç; yur tta sermaye birikim
dı. Kuşkusuz bur ada ama
ısü
yıl
15
mak ve yür ütm ekt i.
özel sek tör eliylıe sanayiyi başlat
sı
4
ı
tüm san ayi kuruluşların
reyle yürürlüğe gire n bu kan un,
için ayrı önl eml er getirmişti.
nıfa ayırmış ve her biri
gel en itha l mallarına 1916
Bu dönemde Avrupa ülkelerinden
r ise
uyg ula ma k gerekiyordu ve bu tari fele
yılı güm rük tari fele rini
. Bu
en düşük tari felıerinden biriydi
İmparatorluk dön emi nin bile
lece
Böy
dir.
ekte
ülm
gör
iği
dur um un 1929 yılınıa dek süregeld
megele
a
may
ula
sistemi uyg
1929'a kad ar milli bir Tür k güm rük
den
er
mel
öde
eti atılanamaz ve
1

tıenıell
diğinden, sanayileşmenin
gesi ~ığı giderek büyümüştür.

ise,
da yer ind e bir gırışım
Dönem içinde sanayileşme alanın
tüm
kez
ilk
sıdır. Bu sayım,
1927 Sanıayi Sayımının yapılmış olma
uçtaşımaktadır. Sayım son
ni
ülkeyi kap say an bir sayım özelliği
nde
kesimi ,
ayi
metinin % 65 tarım - ırnn
larına göre, üre tim kıy
Bun a
landığı kurulmaktadır.
%18'inin ise dok um a san ayi ind e top
rinnle
ürü
ayi
san
'1
kiye ithalatının %90
karşı 1927 yılında Tür

yatı
ve
ara
,
etim malları %70
den oluşmakta, bun un için de tük
üre
i
sına
yıl
ı
lığa sah ip olmaktadır. Ayn
rım maıııarı ise %31 ağır
lamal
'inin dok um a ve giyim
tim in %44.3'ünün gıda ve %28.S
angıcı
rtelim. Sanayileşmenin hıenüz başl
rından oluştuğunu beli
ma gös tere n bu dönemde san ayi kur ula
sayılabilecek bir özellik
ile karşılandığı
ıarının bile itha lat yolu
dığı gibi, ana tük etim man
31
anlaşılma;ktadır .'
söy~enebilir:
Döneme ilişkin ola rak özetle şunlar
tikası uyarınca, özel dev
Uyg ula may a çalışılan ekonomi poli
a.
san
ı
lar
mal
özellikle tük etim
leti n kor uyu cu kan!atları altında,
lar
nak
ola
. Başarı, sağlanan
yiinde kur ulu p gelişme göstermiştir
ayi
a, özel girişimin tem el san
ölçüsünde olmamıştır. Bun un yanınd
uğu belirtilmeğı, bun un da doğal old
alanlarına yatırım yıapmadı
imi n kı1sa sür ede kar g.etiren,
lidir. Nitekim, bu dönemde özel kes
ği
alanlarında çab a gösterdi
iç pazarı hazır ola n tük etim ma llan

('81)

92

eme »,
nde Yatırımlar üzer ine Bir Den
Kep enek , Ya.kup., «Tü rk San ayti
21•.
382. Anıkara; 1974, s.
50. Yıl Semin.eri, SBF Yay . No.

anfaşılmaktadır.

bilgi

eksikliği

Esase n yetersiz altyapı, kıt serma ye ve teknik
de bu sonuc un ortya çıkmasına neden olmuştur. 32

Kamu kesiminde gerçekleştirilen serma ye biriki minin gayrisafi yurt içi hasılaya oranı ise, 1924 - 1929 arasında % l'den,
%4'e
çıktı. O dönem in ko~ullarına görıe önem
li olan bu artıştıa, dış açı
ğın finansmanı, yani yabancı kayna klar
da önemli bir rol oynadı.
Tarımda da Birinc i Düny a ve Kurtuluş
sa.V1a~ı yıllarında ortay a
çıkan üretim daralmaları giderilmiş, 1920'
lerin ısonlarına doğru,
savaşlardan öncek i üretim düzeyleri bütün
tarım ürünl erind e aşıl

m~tı.33

Bütün bunlarıa:. karşın, -bun dan sonra ki bölümde görüleceği
gibi- , Türkiye ekonomisinde dıe görüleceği gibi, 1929 ve 1930
yıl
larında, Düny a buhranının etkisi yle ciddi
bir kriz dönemine gi,
rilecektir.
11.c.
·1 -

(1930 - 1946) 1.
(1930 - 33)

Korumacılık

Dönem i

Korumacılığa Geıçiş

1930 öncesi dönem, daha önceki bölümde açıklandığı gibi,
birinci liıberal dönem olarak tamamlıanmış olup, sözkonusu
dönem
boyun ca tek kıamu girişimi olarak Osmanlılardan kalan ve
devra. lınan devlet fabrikalarını işletmek ve zama nla özel kesime
devretmek amacıyla kurulmuş Sanay i ve Maad in Bankası ·(1925)
görülmektedir.
(1930 - 33) dönemine gerçe'ktıe korumacılığa geçi§in şıartla

dönem olarak ·bakabiliriz. Çünk ü büyük dünya
buhranı (1929) a kadar ekono mide uygul
anan liberal politi ka ser
micu, henüz gelişmemiş bir durum daki özel sektö rün teşvik
tedbirleriyle ktalkınamaya.cağı gerçeğini ortay a koymuştur.
Bu codışa açık» az gelişmiş yapının 1920'lerin sonun a gelindiğinde döviz darboğazı :ve dış ödem eler
güçlükleriyle karşılaşma
sı kaçınılmazdı. Faıkat tabii ki, bu güçlü
klerin yoğunlaştıran en
önemli olgu, 1929 Büyü k Düny a Bunalımı olmuştur. Türki
ye'de
rını hazırlayan

{32)- Han, Ergül., Türkiy e'de Sıanıa.yileşme Süreci ve
Eskişehir, 1977, s. 54. .
(33) Tezel, aıgm., s. 14.
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, 1930'larda izle nen Devletçi
1920'1 erde izlenen liberıal poli tika dan
n Büy ük Bunalım .olduğu kopoli tika ya geçişte en öne mli uns uru
içindedirler. Tür kiye 'nin tanus und a büt ün gözlemciler anlaşma
gelirolan dış tale bin azıalmasımn döviz
rım ürü nler i ihracatına
ın
arın
mall
en tem el tük etim
leri üze rind e yarattığı olum suz etki,
ıya
yap
i
dine yete rli bir sına
bile itha lini olanaksız kılmış ve ken
nite lik almıştır. Tüm diğer
geçme zorunluluğu kaçınılmaz bir
için e kap anm a ve otarşik
ülke lerd e olduğu gibi, Tür kiye 'de de
esi
uş ve böylece itha l ikam
bir yapı oluşturma süre ci ege men olm
34
1

atılmıştır.
sanayileşme politikası başl

•

8,de Osmanlı
bu son uçta buhranın yanında, 192
da
büy ük rol oynamıştır. Ayrıca, yukarı
borçlarının ödıenmesi de
rlarında fiya ttıahıl ve ham mad de paza
değindiğimiz gibi, dün ya
catını aza lma
ihra
n
termesi, Tür.kiye'ni
ların büy ük düşmeler gös
Fra nsa , Rus ya,
anya, İtal
yön ünd e etkilemiştir. Bu dön emd e Alm
etıendiği
kuv~
lik görüşünün
ya gibi bazı ülke lerd e de müd aha leci
a gidildiği görülmüştür. Kave böyle bir politikanın uygulanmasın
güd üml ü ekonomik politikapitaHst ülke leri n libe rali zmi bırakıp,
ge..
ülkemizde de, bu düşünce giderek
larında geç mel eri üze rine
Kuşkusuz, ·

lişmeye başlamıştır.

tika, 1930 yılında yeni
Bu koşullar altında oluşan devletçi poli
a uygulamasıyla, korumıa
güm rük vergileri, 1931 yılında da kot
ral dön emi n başarısızlığın
dön emi ni başlatmıştır. Böylelikle, libe
na
ndığı dön emd e, 1933 yılı
dan dolayı müdahaleciliğin öne·m kaza
den etle yen ve ·spekülasyonları
kad ar ithalatı düzenleyen, ihrıacatı
r.
önleJnen bir s·e ri kan unl ar çıkarılmıştı
2 -

(1933 - 39)

Korumacılığın Yerleşmesi

şekilde etki lene n Tür kiye
Ekonomisi i9eriden ve dışarıdan bu
teriy le yür ütm ek ve özel sek törü kon
kalkınmasını dev let sek törl
r.
işti
aya doğru gitm
rol altına alacaık bir ekonom1k plan lam
n açılış töre nind e yaptığı
Ata türk , 1935 yılında İzmir Fuarı'nı

·ne anlaşılması gerektiğini şöyle açık
konuşmada, devlıetçilikten
ıl
yüzy
19.
laldığı dev letç ilik sist emi
lamıştır: ccTürkiye'nin uygu
ileri sürd ükl eri fiki rler den
dan ber i sosyalizm teor isye nler inin

(34)
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Güla lp, agm , s. 45. ·

alınarak tercüme edilmiş bir siste~ değildir. Bu, Türkiye 'nin
ihtiyaçlarından doğmuş, Türkiye 'ye has bir sistemd ir. · Devletçi
liğin
bizce manası şudur; fertlerin özel teşebbüslerini ve şahsi faaliyet-

lerini esas tutmak, fakia t büyük bir ~letin ve geniş bil' memleketin bütün ihtiyaçlarını ve birçok şeylferin yapılmadığını · gözönünde tutma.ık, memlek etin iktisadiyatını Devletin eline almak.» 35
Bu devletçi görüş çerçevesinde hazırlanan ve dünyad a kapitalist sistıem içinde ilk uygu1anan plan olarak gösteril en Birinci
Beş Yıllık Sanayi Planı (BBYSP), tüm ağırlığını ithal
ikamesi
uygulamrusında, tüketim mallan üretimin e vermekt e, anca;k
bu
aşamayı tamamladıktan sonradır ki, geriye giderek ara
ve yatırım
mallan aşamalarına geçmeyi amaçlamıştır.• Yalnız bu şekil bir
sıralamaya gitmeni n nedıeni olarıak, o yıllarda hala un,
şeker, ·dokuma gibi tüketim mallarının dahi ithal edilmek te oluşu gösterilebilir.
İthal

edilmek te olan temel tüketim mallarının yerli üretimi ni
amacıylıa kurulac ak sanayile rin yerli hammaddıeye dayanması BBYSP'nın temeliydi. Bu nedenle ülkenin hangi
kesimlerinde, hangi sanayi kollarının kurulması gerektiği üzerind e çalışmak içh:ı. pek çok yabancı uzman Türkiye 'de dav.et edildi. Bu
uzmanlarl a sanayi mıntıkaları inceletildi. Teklifler incelendi, uygun
görülen teklifler uyarınca hareket e geçildi. Örneğin, bu dönemd e
kurulan Karabü k tesisleri, ayrı ayrı Sovyet, ABD, · Almany a ve
İngiliz Heyetle rine inceletildi. BBYSP'nın uygulandığı dönemd e
dokuma, ağır sanayii, maden sanayii, selüloz sanayii, seramik,
şişe, cam, poııselen, kimya sanayii dallarında 16 fabrikan
ın kurul-

. sağlamak

(35) Uyguner, agm., s. 22.
( *)
<<tthal ikamesine ilkin filkemiziın istediği yatırım ,araçlarından tbaşla
yaıbilirdiık, aıkılcı yol ıbuydu ,ama., ,b öyle yapmadık;
döviz kıtlığı nedeniyle ,
!küçük tü:ketıim araçları sanayıisi yaraıttık.» (Zeytinoğlu, agm.. s. 43).
«İthal ikamesin i savunanla r, Türkiye'n in içinde bulunduğu
bunalımı değerlendirıme!kte fakat 1'thal ~aımesi modelinin sağ·lıklı
ve sağlıksız uygulanmaısı ayrımını yapmaıktadırlar. Sağlııldı v·e sağlı:lIBız
kavramlarının
!ise değer yargısı içerdiği açıktır. Bu yaıklaşım en açlık: ifadesini, iıthal
ikamesini n hangi sanayiler den başlayıp, hangi aşamaları izlemesi gerektiği tarıtışmalarında bulm~tdır. Türkiye'd e nihai tüıketim
malları üretiminden başlayıp. giderek yatırım malları üretimine geçildiği için ç.eşi tli güçlükler le
karşılaşılmaktadır. Oysa, az gelişmiş lbir kapitalist
ülkede ithal tlkamecl sanayileşmenin baı,ka yolu da yoktur» (Gülalp,
agm, s. 42).
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görülm ektedir . Bunlar görüldüğü üzere, dahıa önce ithal
buluna n sanayi
edilmektıe olan, ancak hamma ddeleri ülkemi zde

duğu

kollarıdır;'3it

Türkiy e'de sanayileşmenin hızlandırılması, ivedilikle un, şe
ker, pamuk lu kumaş gibi temel tüketim madde lerinde çok büyük
ölçüde itha1at a bağımlı olmanın giderilm esi, sanayileşme,' iktisadi gelişmeyi olanaklı kılacak ulaşım, banka sistemi , eğitim, sağ
ilmesi, Cumlık hizmetl etj. gibi sosyo- ekonom ik altyapının geliştir
huriye tin iktisat politikasının çekirdeğini ol~turmuştur. Bir sömürge, . ya da yıarı sömürg e yönetim inden farklı olarak Cumhu riyet hüküm eti siyasal bağımsızlığa sahip olduğu içindir ki, 1929
bir sanayileş
buhranını izleyen yıllarda buluna n koşulları. yani
·da İngiltere,
ya
me atılımı için bir fırsat gibi değerlendirebilmfş,
Alman ya .ve Sovyıetler Birliği birbirin e karşı kullanılarak elverişli
koşullarda kredi ve teknik yardım almabilmiştir.
37

Böylece, 1920'lerde ithalatının ·%70'in i kapsay an tüketim
hazırlayarak,
mallarını 1930'la rda ithal ikames ine geçecek ortamı
giderek azaltılan ithalat , iç pazar payını yerini yerli üretim e terketmek zorund a bırakılmıştır. BBYSP'nın uygulandığı (1933 ~
1938) dönem inde milli gelir ortalam a %6 civarında büyürk en, ·
(1934 - 35) dönem indeki % 9 civarındaki düşüş çıkarılırsa, sanayi
iken, 1938'de
kesimlııin milli has.ıla içindek i payı da 1927'de % 10
dışında
38
% 16'ya çıkmıştır • Ayrıca, korumacılık sayesin de bir yıl
ödemel er denges i sürekli fazla ver~tir.
daha ç.ok hafif endüst ri ürünle rinde yerli hamma ddeyi kullan arak ithal ikames ine gitmek olan BBYSP'nın uygu1933'de 8 iken,
lanması sonucunda~ genel imalat kesimi indeksi
3
19i9'da 37'ye çıkmıştır. ~
Amacı

(36)

Ttirkiye 'de Toplums al ve Ekonom ik
1973, s. 155.

DİE,

Gelişmenin

50.

Yılı, Anıkara,

İlişkileri»,
(37)? Te·s el. Yahya S., «1923-38 Dönemin de Türkiye 'nin Dış İktisadi
Cem.
Mez.
iTİA
n,
Sorunla
aJ.
Toplums
ve
ik
Ekonom
in
Dönemiın
Atatürk
Yay. 1'977, s. 225-27.

(38)

DPT, BBYKP (1963-68 ) Ankara, 1963.

(39)

ı,
Çmer, Tansu., Türk Slaıruı.yiinde İthal İkamesi ve Koruma Politikas
13.
s.
1977,
,
:tstanbul
2/1,
No:
Dizisi
ler
İnceleme
Yayını:
1KV

96

3 -

(1939 - 1946) il. Lib eral izm Dön emi
ne

Geıçiş

BBYSP'nın başarılı olduğu

görülünce, 193~ yılında ikinci beş
san ayi planının (kısaca İBYSP - 1939
- 1943 yıllarını içeren) hazırlanmasına .Yol açmıştır. Bu
pla n ise, bir önceki planın
aksine, ağırlığını ara ve yatırım mall
ıarını kap say an ağır san
ayiye vermiş olup, ayrıca mad en ve ham
maddıelerin ilksel olar ak
ihracı yerine, fabr ikas yon
dan geçilerek, kısmen de olsa işlenmiş
olarıak ihracını amaçlamış
ve madencilik ve elektrik enerjisi üretim ine öncelik verilmiştir. Bu ara da
1938 yılında çıkarılan 3460
sayılı bir kan unl a, İktisadi Dev
let Teşekküllerinin genel stat üleri saptanmış, bun lar yarı özerk kuruluşl
ar hali ne getirilerek, sanayileşme alanında önemli
bir yenilik yapılmıştır.
Ayrıca, bu dönemde kur ulac
ak san ayin in büy ük ölçüde yur t
içinde bul una n ham mad dele ri işlemesi
nin terc ih edilmesi,
bir
yançia tük etim malları üretiminıe yön
elmeyi hızlandırırken, diğer
tara ftan yeni tarımsal yapıyıa sahip bir
ekonomide sanayileşmeyi
tarıma dayalı bir niteliğe dönü
ştürecektir. Gerçekten de bu
dönemde eldıe edilen sanayileşmenin,
geniş ölçüde tarıma daya
lı
ve bir ölçüde ısanayinin dahıa ileri
aşamalarında
kullanılacak
ham mad de niteliğinde mad en çıkarm
a biçimindeydi. Son olar
ak,
itha l ik~mesi stra teji sini n en son halk
ası olan tük etim (tam amlanmış) mal üre tim inin haşlamas
ı, bir süre son ra ara ve yatırım
malları ihtiyacını mey dan
a çıkaracak, bu da yur t içinde üretilmediğinden dış tica ret soru
nun u orta ya çıkaracaktır. Ger:çekten
bu dönemde, sanayileşmenin gerektir
diği ithalatın karşılanması
iÇin ihra cata da önem verilmesi istenmiş
tir. Bun un gereği olar ak
da İBYSP'da ithalatımızı karşılamak
için dah a fazla ihra cat sanayilıeri önerilmesi ve yine
bu plan da birinci ye .oranla dah a çok
yatırım maUarı üret ece
k -sanayilere öncelik tanınması bu itha
l
ikamesine verilen önemi göstermekte
dir.
yıllık

1

İkinci Beş Yıllık San ayi Plan
ının uygulanmadığı bu dönemde41 sanayileşme har eke tini n tam ami
yle durmasının en önemli
nedenleri olarak; savaş dolayı'Siyle büy
ük bir prodüktiv nüf usu n
(40) Bora tav, K., agk. , s. 239.
Pl1 anın mad enci lik dışındalki
ıbölümleri savaş nede niyle
uygu lama olanağı
bulamamıştır. Bu duru mun ,sanay
ileşme süre cind e günü müz e kada
r ge.
len sorunlarını çözü mley eme mesi
nde büyü k payı olduğu söyl eneb
ilir.
(Han , agk. , s . 65)·.

(41)

F.: 7
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ham mad de ve yatırım mal lan ithalatının
imin in büy ük düşme göstermesi ve
zorlaşması, tarım kesi mi üret
kaya bağlanması, ihracatın azalbazı tüke tim mad dele rinin vesi
Ayrıca bu döne mde Mer. ması, v.s ... gibi duru mla r göstıerilebilir.
i politikasın izlenmiş
kez Bankasınca enfl asyo nist bir para - kred
kaynaklarından
n Merkez Bankası
olması, (ısa va§ masraflarını
si .ve sana yiin i, sıavaşa girilmediği
karşılanması) Tür k ekonomi
açmıştır. Her ne kad ar
halde, savaşa girmiş gibi etkilemesine yol
bun lar da ekonomi üzer inde fera hbazı verg iler konulmuş i&e de,
r.
latıcı etki lerd e bulunmamıştı
n sana yi yatırım
II. Dün ya Savaşı ve onu taki p eden dön emi
ürenamamaktadır. Ancak, sana yi
larına ait istat istik veri ler bulu
tutu
e
erdiği gözö nünd
timi nin yılda orta lam a %5 bir artış göst
ın
, sana yi yatırımların
lurs a, bir önceki dön emd e çok az dıa olsa
ş sırasında tarım ve
ısava
deva m ettiği söylenebilecektir. Ayrıca,
asının yamsıra, içham mad de ihracatının reko r düzeylere varm
irini n büy ük boyutteki enfl asyo nist .ortam, özel sermaye, birib
enen özel k esim liberalara varmasına nede n olmuş, böylece güçl
: . Böylelikle, II. Dün lizm özlemlerini dile geti rme ye başlamıştır.
nı engellediği gibi, saya savaşı, İBYSP'nın hede fleri ne ulaşması
r artış
a
savaş sırasınd ihracatın reko
vaş sonrası Türk iye's inde ,
aye
serm
yle
yısi
dola
lar gö.s.termesi ve enfl asyo n hızının artması,
leriistek
lat
itha
ırılmış
birik imin e .gidilmiş olması yanında, bast
i olanaklarının giderek
kred
ve
ım
yard
nin gerçeklıeştirilmesi, dış
omik gün dem e liberalizm ve yeni den
artması gibi nede nler le, ekon
esini
r. Bu görüşler en açık ifad
dışa açılma görüşünü getirmişti
·
-1!947 Kalkınma Planında bulacaktır.
I. Korumacılık dö(1930 - 46) - dev1etçi sanayileşme veya
cek olursak;
leye
nem i olar ak adlandırdığımız dön emi özet
işgücünün ve tek(1) Yeterli ıalt yapı tesislerhıitı, nitelikli
ekonomik orta mda
nik personelin· yokluğunda, istikrarlı bir
vıe iç fina nsm an
dan)
-19 40'a kad ar_, (enf lasy ona başvurma
y.olu ile ger1çekleştirilmiştir.
aması sonu cu, tü(2) İç ve dış ekonomik koşulların bir zorl
lmiştir.
ketici mallarınıa ve itha l ikamesine yöne
dest ekle r ve onu n(3) Ek olar ak yatırımların özel teşebbüsü
sllıah altına alınması,

1

42

(42)
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Güla lp, agm. , s. 47.

ıa aynı doğrultuda olınası, «devletçi»
sanayileşmenin
nayiye yönelen geçici bir tedb irler bütü nü olduğunu

11.d.
1 -

_(1946 - 1963) (1946 - 53)

A~ırı

11. Libe ral

yalnızca

sa-

gösterir. 4 ~

Demem

Libe raliz m:

Bu döneme aşırı liberalizm denm esini n nedeni;
bir önceki
dönemde koşulları hazırlanan bu dönıemin 1947
Kalkınma Planı
ile yerleşmesidir. Bu dönem ikinci liberal döne m
olıarak da adlan -

dırılmaktadır.

Ekon omin in bu döne mini n İkinci Liberal Döne
m adını aldev!etçilik anlayışının artık terk edilmesi gerektiği
görüşünün kökeni, 1947 Türk iye İktisadi Kalk
ınma Planı olduğu ve
bura da, devletin sadece alt · yıapı girişimlerinde,
sana yiin ve özel
sektö rün genişfomesine en uygu n bir alan olduğunu
n . açıkça belirtil mesi nden anlaşılmaktadır. 44
masında

Böylelikle 1947 Kalkınma Planı ile başlatılan
bu dönemde
ithal ikamesi yerin e ihrıacatı teşvik politikası, sana
yi yerine tarım, kam u kesimi yerin e özel kesim
terci h edilmektedir.
Bu döne m iktid arda olan CHP 'nin 1947 kurultay
ında ve 1948
Türkiye iktis at Kongresinde benim sene n planı
n hedeflert, ulaşım ve haberleşme (özel sektö re
alt yapı), tarım (ihra cata dönü k
polit ika), ·e nerji ve nihıayet tüke tim malları sana
yii. Ayrıca, planın teme l strat ejisi , dış kayn akla
ra daya nma k ve kam u sektörlerini özel sektö rlere dıavretmektir.
45

İhracatı · teşvik politikasına geçilmesinin
en önemli gösterge- ·
lerin den biri de, 7 Eylü1 1946 tarih inde yapılan
ve Türk iye'n in
ekonomi tarih i liter atüry ne «~ara gün» olara k geçe
n devalüsyondur. * Oysa, savaştan sonr a hamm adde ye gereksinm
e duya n Batı'nın sanayileşmiş ülkel erine eski kurd an
yapılac~k ithal at dıaha
fazla döviz geliri sağlayacaktı.
(43) Kepen ek, Y., «Tilrık Sanay iinde Y·a;brıml
ar ... » agm., s. 21.
(44) İlkin, S. -Teke li, İ. «Savaş Sonrası
Ortamında U~47 Türki ye İktisadi
K1a1kıııına. Plamı», Anka ra, 1974.
(45) Gülal p, agm., s. 47.
( *) İthal i~amesi polıitikası, m1kta r
kısıtlamaları (kota) ve yüıks·ek tarife
ler (gümr ük) yanında aşın değerlendirilmiş
kurla dest·eklendiğinde, ma-
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Nitekim 1951

yılında Yabancı

Sermayeyi

Teşvik Yasası . çı

karılmıştır.

yileşme hare keti ni
1950 yılında iktid ara gelen part i de, sana
ekleştirilmesi ilke.sini
özel sekt ör önceliği ve egemenliğiyle gerç
lece devletçilik anlayı
Böy
.
etmiştir
kıa.bul ederek, devletçiliği redd
dış
ısanayi a~anını :Çekici kılma ve
şının gevşemesi, özel sekt öre
sadi
İkti
ği,
Birli
.
Avr upa Tediye
yardımlarında (Ma rsha ll yardımı,
Uluslararası Para Fon u gibi)
ası,
Bank
ya
İ.şbirliği Teşkilatı, Dün
r.
etkileriyle sana yi yatırımları teşvik görmüştü
de
letici iktis at politikası, · hem
Böylıelikle, hem libe ral - geniş
e
sind
saye
konjOrıktür
Kore savaşından kay nak lana n leht e dış
hızlarına ·erişmiştir.
Türkiye, 1953 yılına kad ar yüksek büy üme
yi, çimento, deözellikle şeker, tekstil, tarım ürün leri, sana
ile inşaat malzemeleri
mir-çelik, ıenerji, ıalet ve mak ine imalatı
örün yaartışları ısağlanmış, özel sekt
kollarında öne·mıi kapa site

a ısağlayıp, mam ul ithal ini zorikine, :teçhiz·a t ve hamm adde i.thal ini ucuz
anın
ik
nisbi olara iç piya·s alara üreti m yapm
1aştırır. Ayrıca, ıbu polit ika,
mini sağ· ·
üreti
e
içind
yurt
rın
malla
n
edile
çekiciliğini arttırarak ithal
n mal ıi:çin .bir pazarın varlığına
l:ar. Çünk ü ithalatın varlığı, ithal edile
bağlıdır. (Alki n, agm. , s. 198).
aşırı
amakıta yara r vardır. O da,
Bu nokta da, çelişkili :bir duru mu açıkl
u
olduğ
cisi
kleyi
deste
ikam esi politikasının
değ·erlendirilmiş kuru n ithal
aracı
bir
nın
ikası
polit
esi
ikam
da iıthal
görüşüne \karşın, deva lüasy onun
r gerçe k deı 1970 devalüaısyonuna kada
olduğu görüşüdür: Türk Liraıs
k. (çoğun
olaraJ
cu
sonu
tutulmuştur. Bunu n
ğerinin üstün de bir düze yde
ucuzlamış
ten
nispe
atı
ithal
ırı
malla
lukla Mıbepe edilmiş olan) serm aye
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y1ler inin yabancı üreti me ikı:yasla •Çok
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tırım

yapma

eğilimi hızlandırılmıştır. Bu artışta, 1950 yılların
da başlayan Kore 1Sıavaşının da büyük etkisi vardır. · savaş nedeniyle tarımsal kökenli hammaddelere olan dış talep artınca; ihracat gelirleri hızla yükselmiş, dolayısiyla sanayileşme 1atılımına
başlamak ;mümkün olmuştur.
Yalnız 1953'lerde hükümetin daha çok enflasy.onla finanse ıı
edilecek bir yatırım politikasına başlamak üzere hazırlandığına
dair işaretler vardır.
4

Ayrıca

1951'den beri ödemeler dengesi açıkları gittikçe artı
yo:vdu. 1950 savaşı döneminde, Türk Lirasının sun'i yollaJ.'.tlan
aşırı değerli tutulması, başta tıarım kesiminden tarım dışı kesimlere, bu sonuncular da kar dışı gelirlerden, kar gelirlerine (ve
özellikle ticaret kesimine) önemli transferlere olanak vermişt1ir.
Bunlardıan ilkinin sanayileşme için zorunlu olduğu önerilebilir;
ne var ki, transferin bu tür fiyaıt mekanizmaları ile yapılması ve
tarımın doğrudan vergilendirilmesinin ortıa.-uzun dönemdelki maliyetleri küçümsenemez. 47
2 -

(1953 - 58) Örtülü Korumacılık

1953'lerde hükümetin daha çok enflasyonla finanse edilecek
bir yatırım politikasına başlamak üzere hazırlandığına dair işa
retler vardır. Bu işaretler 1954'de iyice belirdi; o yıl genel seçimler yapılacaktır. Her-ne pahasına olursa olsun, talebi artırmaya
dıev·am etme kıararının, Türkiye döviz durumunun ciddi olduğu
bir devirde alındığına da işaret etmek gerekir. 195l'den beri ödemeler denge.si açıkları gittikçe artıyordu. 48
Bu giderek kötüleşen dış duruma paralel .olarak sürekli ol?-·
rak banka .kredilerinin artmasınıa: kaynak olan, Metkez Bankası
kredileri ile (kamusal) yatırımlarını genişletme politikaısı, 1954'
de en geniş sınırlarına varmış bulunuyordu. Fakat 1954'e kadar
KİT'ler kar göstermekteyse de, 1955'de ilk kez kamu sektörü topyekün bir zarar göstermiştir. Enflasyonist baskılar geliştikçe,
( 46)
(47)
(48)

Zeytinoğlu, - «Tlirkiye'nin İktisadi», agk., s. 155.
Akat, A saf S., «Tilrkiye'nin Dış Ticareti üzerine Gözlemler», Toplum
Billm Dergisi, Kış 1980, s. 88.
Okyar, Osman., «Karma Bir EkoDJomide Enflasyon» Sanayide Yatının
ve SermıaJye Terakümü, ESIDKH, İstanıbul, 1963, s. 374.
1
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enm eye çahşıldı ise
dur um fiya t kon trol leri ile . önl
tdiğer yan dan KİT ma mü l fiya
de, ham ma dde fiyatları arta rke n,
yaum
dur
bir
el olunması paradokısal
larının ıarttırılmasına eng
ere k hızlamı.ııştır.
ratmış ve enf lasy on gid
üm e hızına libe rali zm alBöylelikle, 1953'e kad ar yük sek büy
rlarına varmış
nıa açılabilir ara zin in sını
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Kore savaşı
en,
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olması, tarımsal üre tim dek
akl ama ya,
dur
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gid erek qe aza lma ya yol açmıştır.
rind e geniş ölçüde etk ili
Ger çek ten, .Tü rkiy e kon jon ktü rü üze
itib are n, ark a ark aya birk aç yıl
.olan tarımsal üre tim i 1954 yılından
nde n etkilenmesi Ye yatırım
dev am ede n ağır kuraklık dön emi
enf lasy oni st baskı, dış tica ret
lard aki kay nak darlığından doğan
ve
sebep olmuş, sınai yatırım ma llan
dengeısinin bozulmasına
angıç
daralmış ve son und a başl
yedek parçaların itha l olanakları
ir.
i.şt
gelm
a
dan
aşlama mey
ta elde edil en gelişme hızında yav
, liberalizm özlemleriyle ikBü tün bu gelişmelerin son ucu nda
itha latt a libe rasy on politikasın
tida ra gele n DP, zor unl u ola rak
a sınır
a yöntemle'riyle itha latt
. dan vazgeçmiş, kot a ve yıasaklam
emi didön
örtü lü korumacılık
lam aya gittiğinden, bu dön eme
yoruz.

KİT'lerdeki

49

50
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(1958 - 63) il.

~orumacılık

Dön emi ne

Geçiş

üle n
yarısına kad ar sür dür
Böylelikle 1950'li yılların ikin ci
ğı olu msu z soteşvik)) mo deli nin yarıattı
«dışa açılma ve ihracatı
geÇilen «içe
rar
tek
ulanmaısına
nuç lar üze rine son bulması ile uyg
eri Pıaketi»
eml
8 «İstikrar Önl
dön ük ithalatı ikamen modeİi, 195
ak, bu model 1930'lardaki itile tek rar yaşama geçirHmişt.ir. Anc
aktadır.
hal ikam esi uygulanmasından ayrılm
öz,el kes imi n yet erli bir gelişme gösBilindiği gibi ı 930 'lar da
u kes imi ne kaldığı, ikindi itterm eme si üzerine, tüm yük ün kam
ü özel kesimin yüklendiği göhal ikam esi sanayileşmede ise, yük
ula ma da kur uJ an san ayil erd e
rülm ekt edi r. Ayrıca, bu ikinci uyg
bir beük ölçüde yararlanılmıştır. Diğer
yabancı serm aye den büy
1

(49)
( 50)
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Güla lp, agm .. s. 49.
San ayi ve Tek nolo ji

Bakanlığı,

agk. , s, 8.

lirgin fark olarak, birinci uygulam ada devletin tüketim mallarını
ikameye gittiği, ikinci uygulıamada ise bu işi özel kesimin yaptığı,
devletin ise ara malları üretimi nde yoğunlaşarak, özel kesime
ucuz girdi sağladığı görülme ktedir. Gerek tüketim mallarının
üretimin de yoğunlaşmaları ve gerekse bu malların ülkeye, koruamacılık politikası gereğince ithıalinin gümrük - kota uygulam
an
satamay
ülkeye
bunları
le,
sıyla yasaklanmış olmaısı nedeniy
sanayi,
yabancı firmalar , yerli firmala ra ortak olarak, ya montaj
dayabağımll
ya da hamma dde .ve ara malı yön ünden dışarıya
nıklı tüketim mallan sanayiin i oluşturmuşlardır.
Kuşkusuz böyle bir sınai gelişme, ithal ikameciliğinin amacı
bağımsız

olan;

ekonom inin

gerçekleştirilmesine

tamami yle ters

bir gelişme olmaktadır. Girdi ve ara malı açısından dışa
malı
bağlı ·ve yabancı sermaye nin ortak olduğu, ara ve yatırım
me.
sınaile§
bir
kalmış
sıkışıp
nde
yerine tüketim malları üretimi
Bununl a beraber, bu dönemi n Tür:kiye'de ithal ikamesi endüstri ü~etiminin artışına yardım·cı .olduğu görülme ktedir. Endüstride ithal ikamesi, yılda, bütün endüstr i üretimi nin ortalam a
%2.5'u civıandadır. İkame · kümüla tif bir süreçtir . Bir malda senede bütün arzın % lO'u oranında ithal ikamesi yapılıyorsa, 10
senede bütün arzın aşağı yukarı hepsi yerli olarak üretiliyo r demektir. Aynı şey bütün endüstr i için doğrudur. 1952-1965 arasında
a
yılda ortalam a olarak endüstr inin tüm arzının %2.5'u oranınd
35'i
30
%
in
üretimin
i
endüstr
yerli
1965'te
ithal ikamesi varsa,
1952'ye göre ikamedi r. Endüstr i üretim indeksi bir endüstrileşme
ölçüsü olarak alınırsa Türkiye indeksi 1952 - 65 arasında 6l'den
145'e yükselmiştir. (Bkz; Tablo: I ve Tablo II).
düşen

Dönem Başlangıcı il. Korumacılık Dönemi

11.e.
1 -

(Planlı

B.B.Y.K .P. (1963 - 68)

24 Ocak 1980 -

Aşırı Korumacılık

1950 - 60 arasındaki tecrübe lerden sonra, iktisat politikasının
uzun vadeli, disiplinli, tutarlı ve bilimsel bir şema içinde ele alın
gereması gereği önem kazanmıştır. Bu «planlama» fikrinin ve
ğe
yürürlü
yılında
1963
.
olmuştur
ğinin kabulü yoliında ilk adım
yıllık
15
ilk
alan
içine
giren Beş Yıllık Plan, (1963 - 67) yıllarını
51
uzun vadeli planın birinci dilimini teşkil etmiştir.
(51)

Ahmet., «Tü.rldye 'de Planlama » 50, Yıl Semicrıeri B.t.T.t.A.
Yay. No 4, 1973, s . 424,

Kılıçbay,
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(Tablo: I)
Endüstr ide İthal İkıamesi + Toplam İthal
Endüstr i'de İkame + İthalat
İthalat
Yıllar
(X 100)
$ 000
556,605 '
532,436
478,157
497,440
407,451
397,095
314,962
469,587
468,002
509,394
622,160
690,589
541,946
576,942

1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964 '
1965

+

-

-

-

-

-

-

-

-

2.37
.39
5.74
5.13
12.33
2.87
10.39
7.81
- 3.41
.00
5.27
4.01
12.94
8.27
/

(Tablo: II)
Endüstr ide İthal İkamesi Ödemel er Açığının Oranı Olıarak
Endüstr ide İkame + Açık
Açık
Yıllar
(x 100)
$ 000 (-)
192,834
136,412
143,554
184,264
102,488
51,780
67,849
116,057
147,515
.162,650
240,976

1952
1953
.1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
Kaynak :

104

Aıker,

3~1,523

- 131,209
113,322
a.g.lk., s. M7

6.84
1.51
~ 19.12
- 13.86
- 43.02
- 22.24
- 48.24
'+ 31.64
- 10.84
. .00
- 13.35
8.59
- 53.46
- 41.83

-

vurgulanacak en önemli stratejik tercihi, kalile sağlıanabileceğini kabul etmesidir. Niteiçin, sermaye malları üretimi
edilebilmesi
elde
kim bu amacın
yatırım önceliği taısanayilere
ile ihraç olanaklarını genişletecek
nınmıştır. Bu öncelik, bir başka deyişle, ithıal ikamesi ile ihracatı
arttırmaya yönelik politikaların birlikte uygulanacağı demektir.
İki politika arasında bir öncelik aramak gerekirse, bu dönemde·
yapılması öngörülen yıatırımların yüzde 61.0'mn ara malları ve
yüzde 20.0'ının yatırım mallan sanayinıe ayrıldığı dikkate alına
rak, birinci sırada ithal ikamesi tercihinin geldiği anlaşılır. :2
Ancak, 1923'lerden itibaren, daha çok iç piyasanın tüketim
gereksinmelerini karşılamak amacıyla kurulan sanayi, her ürettiği malı rekabet riskine girmeksizin rahatlıkla satabilmekte ve
yüksek karlar elde edebilmekte olduğundan, 1artık bu görüşlerni
birinci kalkınma planında değişmeye başladığı görülmekte, yani,
yurt içi ekonomidıe gereksinme duyulan tüm malları yurt içinde
üretme (ithalatı ikame etme) çabalarına girişilmeyeceği, ıaksine
mukayeseli üıstünlüğe ·sahip özellikteki malların üretiminin ge53
liştirilecıeği belirtilmekted ir.
Bu dönemde kaynak dağılımı bakımından ithal ikamesinin
önemini görebilmek için imal at sanayi yatırımlarını sektörler itibariyle incelenmiş ve ithalatı devam eden sektörlerıe yapılan yatırımlar ithal ikamesi olarak nitelendirilmiştir. Bu tanıma göre
Birinci Plan döneminde 18.764 milyon liralık sabit ·sermaye yatı
rımının '6.688 milyon lirıası veya %36'sı önıemli miktarda ithalatı
olmayan ve genellikle tüketim malı üreten gıda, i.çki, tütün, dokuma .ve giyim, cam, seramik, deri ve kösele gibi sanayilere; 12.076
milyon lirası veya %64'ü de dönem süresince ithalatı olan ve genellikle ara ve yatırım nıa~ı üreten sanıayilere yapılmıştır.
...
Birinci

planın

kınmanın sanayileşm~

5

1

,

· (Tabı:o

İmalat

Sanayinin

ınr

Bileşimi

(1963 - 1967)

1962

1967

Tüketim malları
Ara malları

62
28

53
35

Yatırım malları

10
100

100

Üretim

İmalat ısanayi
Kaynak :

:

Yeni Strateji v:e

, ,.....~

Kalkınma Planı,

12
UBYKP ( 1'978-77)-.

(52) Han, a.g.k., s. 96.
(53) . İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı: (1968-72), Kasım, ı.967, ·s. 637.
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larında başarılı
Özetlersek; 1960'lı yıllarda itha l ikam esi çaba
(1963 - 68) dönemi üret ime itha l
.olunduğu söylenebilir. Şöyle ki,
ı katkısının çok düikam esi katkısı %35, buna karşılık ihra cat artış
mind e itha l ikıa
döne
KP
hald e BBY
şük olduğu görü lmek tedir ... O
ının görülmeartış
cat
mesi nde ö:qemli artışın sağlandığı, faka t ihra
iç ta.le yöneldiği bir gelişme izdiği vıe ekon omin in büyü k ölçüde
lenm ekte dir. 54

2 -

Geçiş
İBYKP ( 1968 - 73) Örtü lü Libe raliz me

ınma
göre, «sanayileşme, bu döne mde de hızlı bir kalk
için
ek
ebilm
arttıramk deva m ettir
yı gerçekleştirebilmek ve bu hızı
~
önce
şmesine birin ci
zorunlu» ve imal at sana yii ise, İBYKP'da geli
şme konu sund a bilik tanınan sekt ör olmaktadır. İBYKP, sanayile
, döne m boyu nca
olup
rmiş
rinciye oran la daha belir gin önerHer geti
üret imin e önceyerli
rım mallarının
ithalıatımın % 90'ını ara ve yatı
likle dikk at
özıel
esi)
likli bir hede f olar ak . alınması (itha l ikam
çeki ddir .
yiini» bıraktığı
Birinci planın yalnızca «tük etim mal lan sanıa
bırakmayı ama,çlaöze1 kesime, ikinc i plan tüm · yapım sana yiini
AET karşısındaki duru mu da gözmaktadır. Ayrıca, ekon omin in
ırım ve ara malları
önün e alınarak, eme k yoğun sana yiler in (yat
ısında muk ayes eli
karş
beti
üret en) kurulması istenerıek, AET reka55
, bu döne mde
usuz
Kuşk
ekte dir.
üıstünlükler ilkes ini beni msem
rinin eme k.
yiile
-:ve yatırım malı sana
gerçekleştirilmiş bulu nan ara
nemez. Eğer bu sana yiler kuru yoğun oldukLarı kıesinlikle söyle
arı aşırı teşvikler ve
lup, gelişmiş i.se, bu duru mda yararlandıkl
ır. Gerç ekte n Türk
koru ma politikasının büyü k r.ol oynadığı açıkt
rinin üstü nde bir
değe
r gerçek
Lirası 1970 deva lüas yonu na kada
nll)kla libere
(çoğu
k
düzeyde tutulmuştur. Bun un sonu cu olara
nisbe.ten ucuzlamış ve
iıthalatın
eıdilmiş olan ) serm aye mall'arı
· oran la daha payerli üret imin mali yeti yabancı (fob) fiya tlara
ak ara ve yatırım malları sana-.
hallılaşmıştı. Bu ise, doğal olar
yilerinin gelişmesini kösteklemiştir.
öncelik verilerek
Anc ak teme l yatırımlara ve ağır :s anay ie
yiimizin iç paza r
döviz girdilıerinin kont rol a,ıtma alınması sıana
İBYKP'a

İthal İkamesi: Bir Değerlendirme,
Koru m. Uğur., Türk imailaıt Sana yi ve
99.
s.
1'977,
r:a,
SBF Yay. No. 408, Anka
ra, S, 637,
Anka
DPT,
1967,
m
Ka'Sı
-73)
(55) :tBYK P (196&

(54)
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yerine, dış pazar koşullarına uydurulması gereği 1970'lerden sonra ciddi olarak anlaşılmış ise de, ekonomik ve ~ürokra.si yapımız,
değişikliklere karşı esnek olmadığından, süııatli bir yapısal değişim sağlanamamıştır.
İkinci Plan dönemin de 40.614 milyon liralık yatırımın % 29'u
ithalatı olmayan sanayilıere; %71'i ise ithalatı devam eden ara ve
yatırım malı üreten sanayiler e yapılmıştır. Bu dönemde ithal ika-mesine dönük yatırımlar, birinci plandaki gibi, toplam imalat
sanayi yatırımlarının %69'una eşit olmaktadır ... İmalat sanayi
bileşimine bakıldığında tüketim mallarında ithal ikamesin in büyük ölçüde birinci plan · dönemin den önce gerçıekleşmiş olduğu,
het iki plan dönemin de ara mallarında ithal ikameıs.ine geçildiği
görülmek tedir. Bu kıstaslar~ göre Türkiye ithıal ikamesin in ikinci
sıafhasına geçmiş bulunma kta, fakat yatırım mallan sektörün ün
gıelişmemiş olmaması dikkati çekmekte dir ... Kamu yatırımlarının
%40 dolayında olması .ve önemli bir kısmının kağıt, petrokim ya,
petrol ürünleri, suni gübre, demir-çel ik ve demir dışı metaller
gibi sanayiler e yapılması, ara mallarında ithal ikamesin in büyük
ö1çüde kamu kesimi tarafından gerçıekleştirildiğini gösterme kte
ve Türkiye'y e özgü bir durumu yansıtmaktadır. ~
5

(Tablo: IV)
İmalat Sanıayinin Bileşimi

Üretim

1967

1972

Tüketim malları
Ara mallan

53
35
12
100

47
39
14
100

Yatırım malları

İmalat
Kaynaık:

(1968 - 1972)

sanayi

Y;e ni Strateji ve

Kalkınma Planı, ÜBYKıP

(1973--1977)

1968 - 73 dönemin de üretim artışına ithal ikamesi katkısı negatif olup, ihracat artışının sınai ürıetime katkısı, % lO'a ulaşmış
tır. İBYKP dönemi karşıt eğilimin (ithal ikamesin e) hakim ol- .
duğu bir «dışa açılma» dönemi olmuştur. Bu dönemd~ gıda, do{56)

ibrıahlmoğlu, Erıtuğrul., «Kalkınma

Strateji-s i Olarak İthal İıkamesi ve

Sorunları», 50. Yıl Senıinerl:, SBF Y ·a y. No. 382,' ..ı\.nka.ra 1974 ,s. 768.
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kuma ve giyim sektörlerin de teşvik tedbirleri uygulanmasının etkisiyle, önemli bir ihracat çabası görülmüştür.
Birinci ve İkinci Plan dönemleri arasında gözlenen bu yapısal fıarkın açıklanması gerekir. 1960'ların sonuna gelindiğinde
ithal ikamesi sürecinin «kolay» aŞaması aşılmış, ve iki türlü darboğazla karşılaşılmıştır; birincisi, dayanıklı tüketim mallarında
pa~arın doymaya yüz tutması, ikincisi, ıs:anayiinin dışa bağımlı
lığı nedeniyle ithalat-faturasının ç.ok yüksek boyutlara ulaşması.
57

sonucunda üretim yavaşlamaya ve stoklar birikmeye başlamıştır. Bu bunıalımı atlatmak amacıyla 1970 yılında
bir yandan «personel reformun gibi önlemlerle orta sınıflara g.elir aktarması yapılırken, bir yandan da {ihracatı teşvik) için çeşitli önlemler alınmıştır. Bu gibi tedbirlerin etkisiyle, 1970 sonrası artan ·ekonomik sorunlara rağmen, ihracata dönük sanayilerde üretim artış gerçekleştirilmiştir.
İthal ikamesi politikasının ısözü edilen darboğazlara rağmen
sürdürülmesi, özellikle iki tür dış kaynakla mümkün olmuştur.
Birincisi, 1970'lerde beklenmedik düzeyde artan işçi döviz gelir•
5
leri, ikincisi ise dış yardım ,ve kredilerdeki artıştır. ·s
Bunların

3 -

ÜBYKP (1973 - 1978). Örtülü Liberalizm in Yeri.eşmesi

Üçüncü. beş yıllık ~alkınma planı, bilindiği gibi (1973 - 77)
dönemi için saptanmış, 15 yıllık uzun dönemli planın son dilimini,
fakat ayrıca (1973 - 95) yıllarını içeren 22 yıllık yeri «Kalkınma
Stratejisi» nin ilk dilimini oluşturmaktadır.
Bu plan özü itibariyle ağır sanayilere öncelik veren bir politika gütmekted ir. Bu ıalanda, hızlı ve güçlü aşamalar yapılmasını
öngörmektedir. Özellikle sanayinin bileşimi konusunda hassaısiyet
göstermiştir. Yani, tüketim, ara malı ve yatırım malları sanayilerinin ağırlıkları arasında ciddi bir ayırım yapmış ve bugün tüketime dönük (hafif) sanayi, 1977'de daha çok ara ve yatırım
malı (ağır sanayi) dönük bir yapıya dönüştürmeyi hedef almış
(

~w

(57)

K<>num, Uğur., «Türk :tmal~t Sanayiinde İthal İkamesi» Bulgu Ekonomik

(58)
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Araştmnala~

Dergisi,

Gülalp, a.g.m., s. 53-54.

Hazıiran

ı.978,

s. 1'()6-7.

Dönemi n sonund a

gerıÇekleşmeleri aşağıdaki

tabloda görebi-

liıiz~

. (Tablo: V)
İmalat Sanayiirıin Bile~imi

Kaynaik:

Üretim

1972

Tüketim, malları
Ara mallan
Yatırım mallan
İmalat sanayi

47
39
14
100

(1973 - 1977)

.

1977
31
50
19
100

Yent Stratej.ı ve K!alkınma Planı, ÜBYKP (1973··197 7)

Tabloda n görüldüğü gib1, dönem sonund a tüketim mallan
sektörü nün imalat sanayi içinde payı azalırken, ara ve yatırım
malları sektörlıerinin pa\}1lan artmıştır.
Ancak, 1970'lerin ortalarında yoğunlaşan genel durgunl uk
Türkiye ekonomisini de etkilemiş ve dış yardıma daha bağımlı
kalmıştır. 1978'e gelindiğinde ve dış yardımların aynı ölçekte gelmemesi, ithalattıa büyük düşmeler yol açmış ve buna paralel olarak da kişi başına büyüme hızı ısıfır dolayında kalmıştır.
Gerçekt en de ithal yasaklarına temellen en korumacılık, ithalattan çok, ihracıatı eng.elleıniştir; 25 yılın sonunda ulaşılan ya
pının; hangi kriteri kullanırsak kullanalım, dünyanın en kapalı
ekonomilerinden biri olduğu görülmektedir.'&O
Bu !koşullar altında Türkiye 'nin ekonomik gündem ine «ihra·
Cumhur icatı teşvik .ve dışa açık» liberıal pir ekonom ik modelin,
anlageldiği
kez
ikinci
böylece
içinde
süreci
yet ekonomisi talihi
~ılmaktadır.

4 -

üç

DBYKP (1978 - 83)
· Dönemi

24

Ocak 1980; 111. Liberali zm

Yukarıda kısaca değinilen bu özelliklere göre tamamlanmış
plan, dönemi nde de sanıayileşıerek kalkınmanın gerektirdiği bi-

(59)
(60)

üBYKP, 1973-1977, Ocak 1973, s. 160.

Akat, a..g.m., s, 108,
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çimdeki atılımların, yetetince ge_rçekleşmediğini söylemek mümkündür. Bu nedenlerle, dördüncü plan dönemine daha ağır gö~
revler düşmekte ve yeni hedeflerin, yeni yaklaşımla ele alınması
gerekmektedir.
Bugün artık '!'ürk sanayinin gündemindeki konusu, tüketim
malları üretiminde olduğu gibi am ve yatırım mallan üretiminde de kendi kendine yeterli hale getirmektedir. · ı970'li yılların
ortasında dünyayı saran petrol bunalımı, siyasi istikrarsızlıklar
ve piyaısa ekonomisini hedefinden saptıran girişimler ile karşılıa
şılmasaydı, belki de 1980'li yıllara girerken sanayimiz daha güçlü
bir görünüm kazanabileceği düşjinülebilirdi. Özellikle son yıllar
da sanayi sektöründe görülen g,e ri kalmalar, ekonomimizin özellikle maden, enerji, ulaştırma ve dış ticaret sektörlerinde fonksiyonlarını yerine getirememesinden kaynaklanmaktadır.
İmalat

(Tablo: VI)
Sa.."1.ayinin Bileşimi (1978 - 83)

Üretim

1977

1978

1979

Tüketim malları
Arıa mallan

36.6

39.5
42.8
17.7
100.0

40.5
41.7
17.8
100.0

Yatırım malları

İmalat
Kaynıaık:

sanayi

44 ~ 2

19.2
ı-oo.o

DPT, DBYKP (1979-83), 1980

programı.

s. 1'42-43).

IV. Planda, ara ve yatırım malları üreten sektörlerin imalat
sanayi içindeki payının arttırılması amaçlanmış ise de, tam tersine 1978 ve 1979'da, 1977 yılına göre tüketim malları sektörünün payı artarken, ara ve yatırım malı sektörlerinin payı azalmı~tır.

Ekonomik ka}kınmanın itici gücü olan ısanayi sektörP,nün
bu durumu !ç.ok kıaygı vericiydi. Ekonominin bu duruma _gelmesinin başlıca nedeni ise, şimdiye :kadar uygulanan bilinçsiz ithal
ikamesi politikasıydı. Bu politika, negatif ithal !karnesine yol açmış, yani bir birimlik ithalatı ikame için daha fazla ithalat gerek~inmesi doğurduğundan, ithalata bağımlılığa ve dolayısıyla söviz
darboğazına yöl açmıştır. Bunun sonucunda, kapasite kullanımı
% 50'lerin altına düşmüştür.
· · ·
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Bütün bu gelişmelerin sonucunda, ihfia.cata dönük politikanın izlenmesi, alternatif politika olarak gündeme gelmiştir. 1978'
in ikinci yarısından bu yana, sanayi malları ihracatmda hissedilir bir kıpırdanma olduğu ve bund!a sanayici ihracatçılara tanınan
%25 ve % 50 hakların büyük payı olduğu söylenebılir.

SONUÇ
Çalışmaya
cını;

günümüz

teorik

vıe

gelişmiş

tarihsel

yaklaşımla başlamamızın

ülkelerinin,

kalkınmak

için

ama-

geçmişte hıan

(ithal ikamesi - ihracatı teşvik) uygulamış oldukhangi koşulların (iç ve dış konjonktür) gerekli kıldığını saptamak oluşturmaktaydı. Kurıamsal yaklaşım bölümünde vurguladığımız gibi, gelişmiş ülkelerin, geçmişte sıkı
bir .koruma politikası izlıedikleri, ancak gelişmelerini tamamladıktan ve büyümeleri için gerekli olan dış pazar bulma ıaşaması
na geldikten sonra serbest dış ticaret, dolayısiyle «karşılaştırmalı
üstünlükler» . kuramını savundukları . görülmüştür. Uygulama~
daki durum» b~şlığı altında konuyu gelişmekte olan ülkeler yönünden il}dıelediğimizde, . bazı ülkelerin ekonomilerinin özel durumu nedeniyle ithal ikamesi izledikleri, bazılarının ise direkt
olarak ihracata yönelik bir sanayileşme modelini benimsedikleri
ve bu ülkelerden sadece Güney Kore, Taiwan, Honglkong, Singapur, Endonezya ye Malezya'nın iki politikayı birbirine alternatif olarak değil de, birbirini tamamlar biçimde uyguladıkları görülmektedir. Böylelikle izledikleri rasy.onel ithal ikamesi politikası sonucu, bu ülkıelerin uluslararası pazarlarda, karşılaştırmalı
üstünlüklere sahip oldukları sanayi dallarında ithal ikamesini hız..,
!andırdı.klan ve ihracıatı artırmada oldukça başarılı oldukları .görülmektedir.

gi

politikaları

larını

ve bu

politikayı

yarar ve sakıncalarını birlikte
özellikle sanayileşmede
sonuç;
değerlendirdiğimizde vardığımız
belirli aşamaya gelmiş oLan gelişmekte olan ülkelerde, bu iki politikanın birbirinin alternatifi olarak değil, tamamlayıcı bir biçimde uygulanmasının çelişkili bir durum yaratmayacağıdır. An-ı
oak, çelişkinin doğmaması için, ister mutlak, ister planlanmış ithal ik~meciliği diye adlandırılsın, iç ve dış konjonktürün etkisiyle amacından saptırılan böyle yaygın bir korumacılık yerine, bilinçli vıe selektif, diğer bir deyişle planlı korumacılık uygulaması
.
gerekmektedir.
Gerçekten her iki

politikanın
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Şöyle ki; ithal ikamesinin tamamlandığı ve iç pazarın sınırı
na yaklaşmış sanayiinin (genellikle tüketim mallı sanayii) ihracata · açılmaısı zorunluluğunun doğacıağı doğaldır. Fakat, aynı zamanda bu ülkelerin yapısal dönüşümü gerçekleştirebilmelıeri için,
literatürde teorik yönden yapılan tartışmalardan vardığımız sonuca göre; tüketim mallı sanayii yerine, ithal ikamesinin başla
tılması gerekıen sanayii olarak saptadığımız, önsel ve gerisel bağımlılığı kuvvetli ara malı sanayiinde ithal ikamesi sürecinin' kesintiye uğratılmaması zorunluluğu bulunmaktadır. Özellikle, ara
malı sanayiinin, daha çok yerli girdiye dayalı olarak çalışan (ithal girdilerine bağımlılığı az) ·,ve ihr~ç potansiyeli sapt anan ıs.ek
törlerini ihra_c ata teşvik etmekle, aynı zamanda tüm ara maıı
sektörleri ithal ikamesini tamamlama yönünde uyarılmış olacaktır. Böylelikle, kıt kaynakların dağılımı, diğer bir deyişle, kaynakların hangi sektörlere (ihraç sektörlerine mi, ithal ikameci sektörl1erine mi) aktarılması gerektiği (seçicilik zorunluluğu) sorunu
·
da kendiliğinden çözümlenmiş ·olacıaıktır.
1

«Türkiye sanayileşme stratejilerini değerlendir
me» bölümüne kadar ithal ikamesi ve ihracata dönük sanayileşme
stratejilerini, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler yönünden incelediğimizde; gözlediğimiz en önemli olgu; her iki politikanın
dıa:, ülkenin yapısal ve konjonktüre! (iç ve dış) nedenlere bağlı
olarak, devrevi bir biçimde birbirlerini izlemeleri idi. Bu olgu, ülkemiz yönünden de incelediğimiz dönemler çerçevesinde de g·eçerli . olmakta ve bugüne dıek uygulanan ekonomik p.oli tikalar;
özellikle ülke ekonomiısinin içinde bulunduğu iç ve dış konjonktüre! koşulların hazırladığı ortamdan kaynaklanmaktadır.
Çalışmanın,

.
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