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1.

Giriş

: Siyasal. Meselelerin

Karş,. Karşıya Bulunduğu.

Tehlikeler

Türkiye son 70 yılrn büyük kısmını Ortadoğu'dan ziyade kendini
bir batı ülkesi olarak batıya kabul ettirmeye çalışmakla geçirmiştir.
Bu süre içinde Türkiye - Nato ve OECD'nin faal üyesi olduğu giqi
Avrupa Topluluğu'nun da yedek üyesi bulunmakta.dır. Bu yazıyı hazırlarke_n, yukardaki ilişkilerin tarihçesini gözden geçirdim ve 1963'den
bu yana Türk Hükümetlerinin, ülkelerinin ekonomik ve siyasal kurtu·
luşu için Batıya dönük olmaları gereğini nasıl bir artan ısrarla ifade
ettiklerini görerek etkilendim. Şu an iş başındaki hükümet' de kendisinin islôm dini ve geçmişi ile ilişkisinin önemini vurgulamakla beraber yukardaki gerçeği oldukça sık Ve açık şeki,lde ·İfade etmektedir.
Avrupa Topluluğu'nun 12 üyesi buna henüz sıcak veya nazik bir şe
kilde karşılık vermemişlerdir.
Teori ve pratikte bu görüş zamanı geldiğinde Türkiy.e'nin Avrupa Topluluğu'na ekonomik ve siyasal yönden tam katılımını ifade
etmektedir. Bununla beraber, sorun, «şayet»den ziyade «nasıl» ve
«ne zaman» şeklindedir. Ve bu .bizi doğrudan bugün ve yarın burada
tartışılacak meselelerin tam ortasına getirir.
Bu kısa konuşmam da ancak bellibaşlı birkaç konu üzerinde
durabilirim. Tabii ki bunlar hiçbir şekilde Hollanda'nın resmi görüşü
olarak yorumlanmamalıdır. Bunu yaparken, bu sabah Başbakan Özal
tarafından söylenen şeyler üzerine de yorum ve bazı ilaveler yapmaya çalışacağim.
(*) «Turl<ey and Europe» A Conference co-sponsored by the Atlantic lnstitute
for l·nternational Herald Tribune Foreign Policy lnstitute, Turkey, İstanbul Octoıber

6 - 7, 1986.
(**) Professor of Puıblic Finance, Law Schıool Leyden University: Crown member of the Social and Economic Gouncil of the Netherlands.
Maliye Bölümü.
(***) Yardımcı Doçent Doktor -
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Meselenin can damarı muhakkak ki yalnızca ekonomik değil fakat önemli ölçüde siyasal ve sosyaldir de. Ve Avrupa Topluluğu'na
girebilmek için Politikalarını ona uyumlu hale getirmesi gereken .de
yalnızca Türkiye değildir. Benzer şekilde 12 üye ülke ·ve AET'r-ıin
kendisi Türkiye'nin girişini pratik olarak mümkün kılabilmek için bir
sürü çal.ışma yapmak ve sorunları ortadan kaldırmak zorundadır. Bu
meşele, biz İngiltere'yi veya Yunanistan veya İspanya'yı topluluğa
davet ettiğimizde de farklı değildi.
Konuya Avrupa

Topluluğu

· üyelerinin durumundaki iki

çelişkiyi

işaret ederek başlamak istiyorum.· ilk çelişki üyelik zamanları geldiğinde isteksiz üye olan bazı topluluk üyelerinin üyelik için istekli

bir ülkenin, Türkiye'nin

girişini tartışmaya şimd karşı çıkmalarıdır.

İkinci çelişki, içimdeki prof.esyonel iktisatçıyı hemen Türkiye'nin
Avrupa Topluluğu'nun girişinin gözönüne alınması gerektiği ve göz~
önüne alındığı politik ç~rçevenin acil önemi ile karşı karşıya bırakmaktadır.
·

Bunu

şöyle

ifade edeyim : Şayet Türkiye Komünist blok'a karşı,
Nato'nun güneydoğu yakasında hayati
önemi olan bir koruyucu olarak ele alınıyorsa, aynı ülkenin «olağan
koşullar altınpa» 12'1er kulübüne üyelik statüsünü 9 ülkeyle. görüş
mek, hem Nato'nun i~teksiz bir üyesi topluluğa yeni ve isteksizce
katıldığı halde niçin reddedilecekti r.
sık sık karışıklıkların çıktığı

Bu konu üzerinde bunu yapmak benim iŞim o.lmadığı için fazlaca
yoğunlaşmayacağırn, ümid ediyorum ki biraz s.o nra bu konferansta
mesele tartışılacaktır.
Ben Türkiye'nin
önce sözünü ettiğim
ele alacağım.

topluluğa girişini

giriş

için

gerekli

gördüğümden,

biraz

«olağan koşullar»dan bazılarını kısaca

En önemli soru, hiç

şüphesiz, Türkiye'nin ne zaman tam üyelik
. için başvuru yapacağıdır. Son üç yıldır (1983 Aralığından beri) yakın
bir gelecekte yapılacak bir girişin g~lişmekte olan Türk Ekonomisi
yönünden çok erken olacağı ileri sürülmektedir. Benzer şekilde, Avrupa ~opluluğu'nun da hem Türkiye gibi büyük çaptaki bir yeni üyeyi
bugünkü koşullarda yakın bir gelecek için henüz absorbe edemeyeceği de yine bqzıları tarafından ileri sürülmektedir.

Şimdi bir an · Türkiy~,'nin tam üyeliği için · yegône engelin Türkiye'nin Ekonomisi olduğunu varsayalım. Bu abartmalı varsayım 12'-
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ıerin Türkiye'yi tam demokratik bir ülke olarak aralarına almaya hczır olduklarını ve 12'1erden hiçbirinin - Yunanistan dahil - pür eko-

nomik nedenler haricinde hiçbir şey için sorun çı.kartmayacakları
anlamına gelir. Tabii bu oldukça kuramsaldır çünkü heme kadar
Türkiye demokrasi yolunda bayağı ilerlemeler kaydetmişse de bu
Avrupa'nın anladığı anlamda nihai bir sona varmamıştır.
Buna paralel olarak Yunanistan da İspanya ve Portekiz'in. üyeolum1u tavrı Türkiye'nin üyeliği konusunda da göstermek zorunda olacak ve tabii bu yönde bizim de geçen ay Ortaklık
Konseyi'nin toplandığı 31. oturumda tanık olunan bazı yolları geçmemiz . gerekecekti~.
liğine gösterdiği

Türk siyasal sisteminin 1983'den bu yana gerçekleş
çabuk ve tatminkôr şekilde devam ettirdiğini varsayalım. Ve aynı · şekilde varsayalım ki 12'1erin tümü Tür~
kiye'yi tıpkı . İspanya ve Portekiz'de yaptıkları gibi sıcak bir şekilde
buyur etsinler. Bu takdirde de bizim Türk Ekonomisine bir göz atmamız gerekecektir.
Ancak

şimdi

tirdiği gelişmeyi olabildiğince

2. Türk Ekonomisi
1983 Aralığına dönelim. Bir hükümet değişikliğinin ardından yeni
bir ekonomik program uygulamaya kondu. Buna göre ilk defa 1980
yılında başlanmış; ekonomiyi piyasa mekanizması ve uluslararası rekabete açan sürecin daha da hızlandırılması gerçekleştirildi. Bu
yönde alınan kararlar arasında idari yapının basitleştirilmesi, dış ticaret sermaye işlemleri ve döviz düzenlemelerindeki liberolizasyonun arttırılması ve devletin ekonomik hayattaki rolünün azaltılmasına
yönelik önlemler vardı.
Bu yapısal reformlarla amaçlanan şey ekonominin arz yönünü
etkileyen mekanizmaların geliştirilmesiydi. Bu amaçla kamu sektörü
açıklarının azaltılması ve pa_ra arzı ve kredilerdeki büyümenin ya- ··
vaşlatılmasına yönelik önlemlere öncelik verildi.
amaçlayan bu programın dikkate
ancak talep artışını kısaca
yöndeki önlemler enflasyonu çok fazla etkilememiştir.
Ekonomik

yapıyı geliştirmeyi

değer iyileşmeler sağladığı tartışılamaz

Tüm analizler sonucu edindiğim izlenim ekonomiyi düzeltme. ve
yeniden yapılaşmayı sağlamak bakımından daha ileri düzeyde iyileşmelerin muhtemelen kamu maliyesi performansının geliştirilmesi303
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ne önemli Ölçüde bağlı olduğudur . Bunun için de bütçe açıklarının
epeyce azaltılması gerekir . Yoksa yatırımcılara verilen krediler de daha fazla kısıtlama yapma gibi diğer önlemle r enflasyon hızını düşür
meye pek yaramayacağı gibi bu sektörd e likidite problem lerini arttı
rarak ekonom ik büyüme için şiddetle ihtiyaç duyulan özel yatırımları

azaltır.

Fakat sıkı bir maliye _politikası uygulamasını sürdürm ek de tek
çözüm değildir. Çünkü piyasa güçlerin i hareke te geçirme yönünd
e
' alınan önlemlere rağmen hala serbest piyasa mekanizmalarının
iş
lediği söylenemez. Bu OECD'nin Türkiye hakkındaki Mayıs
1985 tarihli araştırmasında da ayrıntılarıyla belirtilmiştir. İthalat kotaları
ve
yetersiz . pazarlama sisteml eri nedeniyle bazılarının imtiyazlı durumuna geçere k sağladıkları avantajların kaldırılarak speküla tif nitelikteki fiyat artış l arını önleme k yanında daha etkin önlemle r almak
gerekmektedir. Böylece kısa vadeli arz yetersiz liklerini giderm ek için
veya yurt içi fiyatlarının normal düzeylerini aştığı duruml arda,
ithalata izin veren esnek bir mekanizmanın uypuıaması gibi önlemle
r
daha sıkça kullanılabilir.
. .
.
Biraz da «yiyecek maddesi ve . tarım» üzerinde durayım . Her ne
kadar Türkiye yiyecek maddesi bakımından büyük ölçüde kendine
yeter ve önemli bir tarımsal ürün ihracatçısı olmasına , rağmen nüfus
artışı da yüksek olduğu için zaman zaman· bazı
gıda maddel erinin
yokluğunu çekmek tedir.
Üretim geniŞ çapta küçük aile çiftlikle rinde gerçekleşmekte daise özel tüccarların ve devlet kooper atiflerin in (ki diğer OECD
ülkeleri ndeki koöper atif şeklindeki pazarlama sisteml erine kıyasla daha az etkin bir şekilde çalışmaktadır) elinde bulunmaktadır. Buradan şu sonuç çıkmaktadır ki, üretim ve pazarlama sisteminde sağla
nacak modernleşmelerl~ önemli verimlil ik ar_tışları ·pekôla sağlana

bilir. Bunu, çi,f tçilerin gelirini a~tırması yanında tüketici lere daha çfüşük maliyet ve daha iyi kalitede eskisin e oranla paha çok
ürün saglanması şeklinde de ifade edebiliriz. Böylesi bir geliŞmenin
anahtarı
piyasa ekonomisi prensiple.rinin tarım sektörü ne de uygulanmasında
yatmaktadır. Şurası muhakk ak ki bu iş bir gecede olmaz
ve aynı zamanda özellik gösteren bölgesel sorunların dikkate alınmasını gerektirir. Ama bunun orta vçıdede izlenmesi gerekli yol olduğuna yö. nelik bir açık işaret gereke bilir.
ğıtım

•
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Buraya kadar baŞlıca, Türk Ekonomisindeki ciddi sorunların ol 304

duğu alanlar kamu maliyetleri ve rekabet piyasasından sapmalardan
bahsettim. Üçüncü temel politika sorunsalı hiç şüphesiz ödemeler
dengesi _olacaktır. Özellikle .belirtme.k gerekirse yüksek olan cari ödemeler dengesi hesabı açıklarını azaltmak ve azun dönem sermaye
girişlerini teşvik etmek şe_klinde önemli <;abalar gösterilmiştir.
Neticede Türkiye resmi ihracat kredisi ve uluslararası bankalardan ödüne alma konularında nisbeten hızlı sayılabilecek -bir güven
sağlamıştır. Ama dış ticaret açığı azalmadığı ve. dış borçlar (ana
para ve faiz_i) görünmeyen kazanç gelirlerinin yaklaşık tümüne ihtiyaç gösterdiği sürece ödemeler dengesinin çabuk yara alabileceği
dikkate alınmalıdır. Gelişmekte

olan bir ülke. için dış tasarrufları cezbetmek mutlaka
- <;ok-normal ve gereklidir. Türkiye de Dünya Bankası ve diğerlerinden
önemli miktarlarda uzun. dönemli kaynakları elde etmedE;l imUyazlı
bir pozisyonda bulunmaktadır. Böylece, hepimizin farkedebileceği gi. bi, uluslararası finans piyasalarındaki durum da giderek kesin bir
faktör olmakta ve büyük oranda dış sermaye girişine ihtiyaç gösteren bir ülk.eyi piyasadaki sorumluluklörına daha fazla bağlı bir hale
getirmektedir.
- Özet olarak Türkiye'deki ekonomik genişleme, kendini, kamu maliyeleri ve qdemeler dengesinde acıkça gösteren ekonomik yapısınca
sınırlamaktadır. Bunun cares.i, teorik öl arak; mali tasarruf, parasal
genişlemenin azaltılması, ihracat teşvikleri, tüketim harcamalarında
yavaş ve idareli bir gelişme ve özel sermaye girişidir. Bu teorik çareler şon birkaç yılın gösterdiği ~kadarıyla, pratikte engellerle karşı
laşmaktadır. Ve burada şunu söyleyebilirim ki dür:ıya ekonomisinde
istenmeyen gelişmeler de rasyonel nitelikteki bu -_politikaların yürütülmesin~ daha da zorlaştırmaktadır.
·Fakat -samimi olalım, hiçbir ülke ·için hemen - ulaşılan sonuçlar
yoktur. Ve Türkiye de bu kuralın istisnası değildir.

3. Türkiye

Halihazır

Ekonomik

Politika· larını

Sürdürecek mi?

Türk Ekonomisi halihazır durumuyla bazı sualleri taşımaktadır.
Oldukça yüksek bir ekonomik büyüme (ki yıllık ,% 8 ile Avrupa da
bizleri çok kıskandırmaktadır) yanında yakın bir gelecekte ortaya
çıkabileceği acıkça -gözlenen dış ödemeler dengesindeki süratli bozulma ve giderek artan dış borç yükü.
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Bu durumu eieştlrmek kolaydır ama öte yandan topluluk Üyelerinin . çoğunun da ekonomik politikaları bakımından sertçe eleştiril
diğini ve ne . İngiltere, ne xunanistan ve ne de Hollanda'nın bu eleş.
tirilerden kurtu.labileceğini akıldan çıkarmamalıdır. Buna rağmen Türkiye, Avrupa Topluluğu içinde farklı bir acıdan ele alınmaktadır. Doğ
ru ve yanlış olsun bu bir gerçektir ve önemli de bir gerçektir.
Bir dış gözlemciye göre geçen son iki yılda muhtemelen bir parça yüksek bir gayret olmuştur .. Buna rağmen Avrupa Topluluğu'nun
cevap almak istediği asıl sual; acık ekqnomi politikaları sürdürülecek mi, kamusal mülkiyet ve kontrolün keskin şekilde azaltılmasıyla
bunun yerine uygulanan dışarıya açılma ve liberalizasyon politikası
devam ettirilecek mr şeklindedir.
Şayet

bu suallere cevap olumıu· olur ve. bu · büyük ölçüde ispatAvrupa'da - ve özellikle 12'1erin isteksiz üyeleri arasında Türkiye'nin Topluluğa girişine yönelik zorlu görüşmelerle dolu uzun
yolun ilk küçük a?ımlarına başlama~tan kaçabilmek imkônsız olur.
lanırsa

4. Avrupa

Topluluğu

Yön.ünden Durum Nedir?

Şimdi gercekçi olalım. Şüphesiz Avrupa Topluluğu'nun kendisi
bu aşamada yeni bir üye için görüşmelere fazlaca hazır görünme.mektedir. Topluluk halen nihai amaçlarına ulaşma konusunda biraz
güçlük içindedir. Şu an muhtemelen en büyük önceliğin Portekiz ve
İspanya'nın girişleri nedeniyle gerekli olan iç birliğin sağlanmasına
Avrupa Topluluğu'ndaki etkinlik zaafına (istihdam durumu, . topluluk bütçesi ve tarım politikaları dikkati çeken ve korkutucu örneklerdir) verileceği nnlaşılmaktadır.

ve

Türkiye'nin

Topluluğa girişi

ile ilgili üzerinde durmadan . geçeme-

yeceğim bir yön daha var; geleneksel ithblôt kontrolları kaldırılma

dığı sürece Avrupa:da, Türkiye'nin , 1963· ortaklık anlaşmasıyla tam
gümrük birliğine ~iden geçiş döneminin l;)aşlamasının fayda ve za ·
rarları beraber getireceğinin tam bilincinde .olduğu konusunda ciddi

şüpheler doğacaktır.

Aynı

zamanda

şunu

da ilôve etmeliyim ki bu durum benzer

şe 

kifd~ 12'1er için de söz konusudur : Ortaklık anlaşması Türk işçileri 

nin Avrupa Topluluğu içinde serbestçe dolaşmalarına izin vermektedir, ancak gerçekçi Olmak gerekirse bu planlanan tarihte (Aralık
1986) değil ama ileri bi r tarihte belki görüşmelerin başlamasından
sonra gündeme gelecektir.
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5. Sonuc
Bu kısa konuşmanın başlagıcında söylediklerimi tekrarlayayım '.
Türkiye'nin Avrupa Topluluğu'na ilk adımı 1963'e kadar uzanmakta
ve son birkaç yıldaki siyasal gelişmeler Türkiye'nin topluluğun tam
üyesi olmakta kararlı olduğunu göstermektedir.
12'1er

bakımından şimdi

yapılacak şey

ya· Türkiye'nin

batıdan

uzaklaşma riskini göze almak veya bu fırsatın siyasal ve güvenlik

öneminin farkına varıp tam üyeliğin gerçekleşmesi için gerekli uzun
sürebilece'k süreç - ki 5-10 yıl alacaktır - başlamasına olanak tanı
iye'nin aralarına girmesine
mak olacaktır . Bu süreç içinde 12'1er Türk_
layık olduklarını kanıtlayacak davranışlar içinde olmak zorundadır- ·
lor. Ancak Türkiye şunda emin olmalıdır ki biz de onun Avrupa'ya
layık siyasal ve ekonomik hedefler için açık şekilde uğraş vereceğine
inanmak ve görmek isteyebiliriz.
lıdır,
rarı

Türkiye ve Avrupa'nın geleceği kaçınılmaz şekilde birbirine bağ
onun için uluslarımızı, Avrupa, Türk.iye V"'? Yakın Doğu'nun yaiçin yakın ilişki içinde tutalım .
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