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italya'da Ka,mu İktisadi Teşebbüsleri
Neslihan OKAKIN (*)

1 ~GİRİŞ
Günümüzde kamu iktisadi teşebbüsleri pek çok ülkede, değişik
modellerde ve değişik yap~larda varlığını sürdürmekt e ve üzerinde en
çok tartışılan konulardan biri olma niteliğini de korumaktadır_. Bunun
nedeni pek çok ülkede özel kesimle birlikte varlık gösteren KİT'lerin
ekonomiler de yönlendiric i roller oynamakta oluşlarıdır. Genellikle alt
yapı yatırımları KİT'ler tarafından gerçekleştirilir. KİTier .hem sosyal
amaçlı kuruluşlardır, hem zararları büyük boyutlara ulaşınca ulusal
ekonominin bir kamburu olabilmekte dirler. ı:au çok çeşitli nitelikleri
ile KİT'ler bir yandan özel sektöre girdiler sağlarken, bir yandan
değişen hükümetler tarafından ulusal ekonomiler in yönlendirilm elerinde· araç olarak

kullanılırlar.

Türkiye'de KİT'lerin gerçek anlamda ortaya çıkışı -ve gelişmesi
Cumhuriyet ile birlikte başlar. Devletçilik uygulamalarının görüldüğü
dönemde, yeni Türk ekonomisin i kurma·k ve yönlendirm ek için KİT'ler
ile bulan Türk KİT
Sümerbank'ın kurulusu
.
kullanılmıstı
,
'
, r. Esas seklini
sonraki
daha
ve
genişlemiş
e
çerçevesind
yasa
modeli, 3460 sayılı
yıllarda 440 sayılı yasanın çıkarılması ve çeşitli reorganizas yon çalışmaları ile sistemi iyileştirme ve yenileştirme çabaları sürmüştür.
Türk KİT sistemi altmış yılı aşkın bir geçmişe sahiptir. Bu süre
içinde pek çok siyasal iktidar KİT'leri özelleştirme çalışmaları yapmış
ve parti programlarında bu isteklerini açıkça belirtmişlerdir. Fakat
uygulamala r 1980'1ere kadar tam bu görüşün tersine bir gelişme olduğunu göstermekt edir. Son günlerde ise yine en gözde konulardan
biri özelleştirme arzusu ve bu konuda yapılan çalışmalardır. 1970'1erden sonra KİT'leri yeniden düzenleme çalışmaları çerçevesind e üzerinde en çok durulçrn bir diğer konu da holdingleşmedir. 'Daha çok
- DPT bünyesinde gerçekleştirilen bu çalışmalar, yasa ta~arılarına da
dönüşmüş ancak çeşitli nedenlerle yasalaştırılamamıştır.
(*) Doktor -

İşletme Bölümü.
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KİT siste mi sadece bizim ülkemizde değil,
uygulaması bulunan

diğer

pek çok ülkede de çeşitli sorunları içermekted
ir. Bu ülkel erden bir tanesi de italya'dır. Anca k gene llikle
İtalyan KİT'leri başarılı
olara k kabul edilir ve holding şeklindeki örgüt
lenm eleri ile birço k .
ülkeye örnek teşkil etmiştir. Özellikle finansman
kaynakları bakımın
dan ilginç özell ikleri olan bu uygulamayı şimdi
birlik te görelim.
2 -

KURULUŞ NEDENLERİ VE GELiŞİMİ

Devlet teşebbüslerinin bir holding şeklinde
örgü tlene rek işletil
meleri ilk defa İtalya'da uygulçnmıştır ~ İtafya
'nın bu mode!J_ seçmesinin nedeni tamamen zorunluluklardır. 1968
'de iRi (1) genel müdürlüğü görevinde bulunan Dr. Venerio Mors
an (2) İtalya'nın bu ilk ve
en büyük devle t holdi ngini n kuruluşunu şöyle
anlatmaktadır :
«1933 yılında dünya iktisa di krizinin düz~lmey
e başladığı sıra
larda sanayi kesiminde yönetim sorumlulukları
olan bir kamu organı
olara k iRi hiç değilse başlangıçta belli bir politi
k gaye taşımaksızın
kurulmuştu ...
Bu olayın uzak da olsa kökü İtalyan mali piyas
asının zayıflığın
Bu durum tasar ruf bankalarını ülkenin sanayi
kalkınmasını yüzyılın ilk on yıllarında ... yatırım serma
yesi - bakımından finan se etmeğe
itmişti ... Ama düny a krizin i takib
en sanayi şirketleri- kendilerini genellik le tehlik eli şartlar içinde bulun ca bank
a sisteminin tümünün
çöküşü anca k devle t müda hales i ile
önlen
ebild
.
i.
.
Bu büyük çapta kurta rma işleminin çerçevesin
de devlet, Sanayii
Yeniden Kurma Ensti tüsün ü (iRi) kurdu. Bu kurum
a, bankaları sanayi
firmalarındaki uzun vadeli yükü mlüW
klerinden {krediler ve hisse senetleri) kurta rmak ve daha sonra bu yolla
elde edilen firma lari
(bunl ar gaye t tabii k.i kanuni .olara k anonim
sirke
t vasıflarını muha.
,
faza ediyorlardı) yavaş yavaş özel sektö re geri
verme gayesini tevdi
etti ... »
daydı.

·

Görü lüyor ki IRl'nin

kuruluşu

·

tamamen zorun luluk larda n kaynak-

lanmaktadır. Anca k daha sonra yani kriz
tamamen atlatıldıktan sonra

da iRi

yaşamaya

devam etti.

Bazı

sanayi

alanlarına '/Opılacak yatı -

1) iRi: lnstitu to Per La Ricon strizio ne lndust
riale, Sanayi Yeniden Kurma
Enstitüsü.
2) Venerio Morsa n, «İtalya'da İktisadi Devle
t Teşekkülleri», Ekono mik ve Sosyel Etüdle r Konfe rans Heyeti, .i ktisad i Devle
t Teşekkülleri Semineri, İstanbul,
1968, s. 91.
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rımlann çok yüksek miktarlara ulaşması; (hiç bir kuruluş bu yatırım •

gücüne sahip değildi), bazı kuruluşları ·güvenlik gibi çeşitli nedenlerle
devletin elden çıkarmak istememesi, bazılarını da geri almak isteyeflin çıkmaması gibi nedenlerle 1937 yılında IRl'ye devamlılık kazandıran yasa çıkarıldı.
iRi önceden holding olarak düşünülüp örgütlenmiş bir organizas. yon değildir. Tam tersine devralınan Anonim Şirketleri yönetmek ve
. yönlendirmekle görevli olduğu için bu şekli edinmiŞtir. Ancak zorunlulukların getirdiği bu deneyimin başarı kazanması, il. Dünya Sav.aşt'ndan sonra yeniden kalkınma çabasına girişmek zorunda olan italya'da iRi trpinde yeni devlet holdinglerinin kurulmasına neden olmuş
tur. Bunların en önemlileri ENi., (petrol, gaz ve petrokimya) ve EFİM
(çeşitli imalat sanayileri)dir. Bir de bunların dışında tamamıyla devletleştirilmiş olarak çalışan elektrik üretimi ve dağıtımı işlerini _yapan
ENEL vardır. Bu kurumun görevi tamamıyla elektrik alanını kapsar.
Baş~a bir alana girmesi devletçe yasaklanmıştır. Bunların dışında
sosyal sigortalar, mahalli idareler (Devlet · Demiryolları, Karayolları
vb. gibi), Devlet Bankaları vs. gibi tamamıyla kamu yönetiminin parçası olarak calışa11 devlet dairesi tipi kuruluşlar da mevcuttur. Ancak İtalyan KİT'lerinin en bilineni ve en büyüğü olması nedeni ile
biz bu araştırmamızda sadece IRl'yi incelemekle yetindik zaten daha
sonra. da detaylı bir şekilde anlatacağımız gibi iRi bugün İtalyan ekonomisi içinde en büyük paya sahip bir kuruluş olma özelliğini halen
taşımaktadır. Hatta öylesine büyük bir paya sahiptir ki, iRi ve Ulusal yatırım eğrileri karşılaştırılırsa birbirlerine pararlel oldukları görülecektir.

3. -

IRl'nın YÖNETİM ORGANLAR!

21.21948 tüzükte
3
oluşmaktadır ( ) :
a)

belirtildiği

üzere IRl'nin yönetim

organları ~öyle

Başkan

b) Başkan Yardımcısı
c) Yönetim Kurulu
d) Başkanlık _ Komitesi
ve Başkan Yardımcısı Başbakanın teklifi ve B_akpnlar Kuru!unun onayı ile atanır. Görev süreleri üç yıldır. , Süre sona erince
görevleri yenil_enebilir. Başkanın yükümlülükleri şunlardır :
~aşkan

3) iRi, 1979, Annual Report.
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- Başkan adli ve idari otorite ye ve Üçüncü şahısiara karşı
temsil yetkisi ne sahipt ir.
·
- Yönetim Kurulunu ve
ve bunlara başkanlık eder.
-

Başkanlık

Komitesini

toplontıya çağırır

Acil durum larda ilk toplantıda komite ye _bilgi vermek şartı
ile
Komitesinin yetki alanına giren konularda karar alabilir .

Başkanlık

- Üçüncü şahıslara ve gayrımenkul sicil muhafızlarına
karşı
hiçbir sınır ve şarta bağlı olmaksızın ipotek, rehin ve . genel
olarak
herhangi bir terkin, red, tenzil, şerh ve tescil işlemine izin
verir.
Başkan Yardımcısı yukarıda sayılan tüm görevl
erin yerine getirilmesinde başkana yardımeder ve gerektiğinde ona vekôle
t eder.

Yönetim Kurulu 'na gelince, 8. maddede belirtilen Başkan,
Baş
kan Yardımcısı, · Hüküm et Temsilcileri ve bazı Genel Müdürl'erden
oluşur. Kurul, Enstitü nün en yetkili organıdır.
Madde 9'da karara konu
olon görevl er şöyle belirtilmiştir :
1) Bütün tayin
2) Tahvil

işlemlerinin yapılması

ve · iştiraklerin

satışı,

·

çıkarma,

3) Menku l ve gayrımenkullerin al.ım ve satımı,
4) Mukav ele yapmak, borç devir ve temliki,
5) 16. maddeye göre bilanço nun hazırlatılması,
6) 13. maddede göster ilen teknik danışma komitesinin görüşü
nü
· alarak teşebbüslerin geliştirilmesi ve Enstitünün amacın
a erişebil
mesi görevl erini yerine getireb ilmesi için gerekli önlemlerin
alınması,
7) Tüzük te
mak.

olası değişiklik

önerile rini Bakan lar Kuruluna sun -

Başkanlar Komitesi ise Başkan, Başkan Yardım
cısı ve 8. maddede belirtil en kurum un kendi tayin ettiği 3: uzmandan oluşur
. Görevi
Yönetim Kurulunun yetki verdiği konuları ve bazı acil sorunla
rı tartışmak ve yürütm eye yol göster mektir .

Enstitü görevl ilerinin başka herhangi bir özeJ veya kamu işinde
veya organi k bağ içinde bulunmaları yasaktır. iRi personeli devlet personel rejimine bağlı değildir. Alt birimle rde
de IRl'nin kendi personel politikası uygula_nır .
çalışmaları
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IRl'nın ÖRGÜTLENMESİ

iRi Teşkilatı, üç seviyeli bir piramit görünüşündedir. Genel merkez en tepede. yüzyirmibeş kadar işletme tabanda, beş mali holding
kuruluşu ise ortada bulunmaktadır. Bir de bu mali kuruluşlardan hiçbirine bağlı olmayıp doğrudan genel merkeze bağlı olan şirketler
bulunmaktadır.

iRi genel merkezi, -hükümet politikalarına uygun yatırım kararverebilmek ve bunları işletmelerinin politikaları ile bağdaştıra
bilmek için mali holding müesseselerini kullanır. Dört yıllık yatırım
planları iRi genel merkezince rt:ıc;ıli holding müesseselerinin işbirliği
ile hazırlanır (4 ) . Her mali holding kuruluşu da kendi şirketleri ile bu
planlar doğrultusunda kendi - programlarını hazırlar. Holding şirketleri
ve işletmeler günlük işletme faaliyetlerinde özerk davranırlar. Üretim
_ satış ve harcama bütçelerini kendileri yapar, personel giriş ve çıkı
şını ve ücretlerini kendileri ayarlarlar. Finansman bakımından ise
daha önce de belirtÜğimiz gibi mali holding kuruluşları özerk olarak
hareket edebilmekte, tahvil çıkarıp sermaye piyasasına başvurabil
mektedirler.
ları

IRl'nin sektöre! faaliyetleri ve bu faaliyetleri yürüten önemli hol '."
ding ve işletmeleri aşağıda gösterilmiştir (5 ).
A -

Banka. cıhk

Sektörü

Banca Commerciale ltaliane, Credito Italiane, Banco di Santo
Spirito, Banco di Roma.
B -

Demir ve Çelik Sektörü (Finsider Grubu)

ltalsider, Acciaierie di Piombino, Daimine, Terni.
C -

Mühendislik Sektörü (Finmecca.n ica. Grubu)

Alfa Romeo, Aeritalia, Terme Meccanica, Aerimpianti Ansoldo AMN.
D -

Elektronik ve Bilgi-İşlem Hizmetleri (Stet Grubu)

Selenia, Elsa.g, SGS, Siemens, -ltalsiel
4) Necati Özfırat, İtalyan Kamu İktisadi Teşebbüsl~rinin Bazı Yönleri, T. C.
DPT Müsteşarlığı, Kasım 1963, Ankara, s. 25.

Başbakanlık

5) iRi Annual Report 1979.
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Etieri

Gemi İnşa Sanayi, (l=incantieri Grubu)

ltalca ntieri, Gantieri, Navali Ruinti, Grandi Motor e Triest
e, CanNavalı Brenda.
F -

Beslenme Sanayi (SME Grubu)

Crai, Girio, Autog rill, Generale ·Supermarcati, Alivar.
G - Telekominikas.yon - Haberleşme Sanayi (Stet Grubu

)

ltaltel, Sirti, Sip, ltalcab le, Telespario. ·
H -

Gemic ilik Sektö rü {Finmore_ Grubu)

Arriat ica, Llyod Triestion.
1 -..,- Hava Ulaşımı {Alital ia.)
Radyo ve Televizyon {RAI)
K - Karay ollan {Austrade)
L. - İnşaat Sektörü, -{ltals tad Gr~bu)
M -:- Diğer Kuruluşlar

J -

5 -

FİNANSMAN KAYNAKLAR!

12 Şubat 1948 tarih ve 51 no.'lu iRi
hüküm yer almaktadır (6 ) :

yasasının

3. maddesinde

şu

«iRi gayelerine ulaşmak maksadıyla Devlet veya IR'l'nin
hisse
senetlerine iştiraki · bulunan şirketlerle .her tür!ü lüzum
lu finansman
muamelelerini ya·pmaya yetkilidir.»
«iRi devle t bonoları veya Devlet tarafından garan ti
edilmiş bonolar üzerine vadeli muameleler veya avans sureti yle
hisse senetleri,
bono iskontosu, borç senedi ve diğer muamelelerle
borç alabilir.»
· Ayrıca bu yasayı takibe n çıkarılan 21.2".1948 tarih
ve 44 sayılı
tüzük te de belirtildiğine göre, iRi tahvil çıkarmaya _
yetkili dir ve bu
tahvill eri nominal değeri ile veya bu değerin altında
almak yetkis ine
sahiptir. Bu maddelerden anlaşıldığına göre iRi tahvil
çıkarmaya tam
yetkili dir ve bu işlemi kendi bünyesinde yürütü r. Devi.e
tten izin veya
onay alma gibi bir zorunluluğu yoktur. Cıkardiğı tahvH
ler diğer devlet
tah'{illerinin taşıdığı tüm özellik ve ayrıcalıklara sahip
tirler .
. Enstitüye, 1948'de, tüzük çıkartıldığı zaman 495..410.00
0.- Liret'l ik
6) iRi, Annual Report, 1980.
352

bir fon tahsis edilmiş ve daha sonra kaynaklarını kendisinin yaratması hususunda teşvik görmüştür.
Enstitü her yılın Aralık ayının 31 'iride bilançosunu kapatır ve
kôr/zarar hesabını çıkararak takip eden Mayıs ayında onaya sunar.
Kôrların dağıtımı tüzükte belirtildiği şekilde kurallara bağlıdır.
önce kôrdan % 20 ihtiyat fonu ayrılır. % 15 endüstriyel idareci sı
nıfın teknik ve mesleki yetişmesi ve bu sınıfa sosyal yardım için
ayrılır ve yönetim kurulu kararları ite kullanılır. Kalan %.65' ise Ha- ,
zine'den Enstitüye verilmiş · olan tahsisat fonunu ödemek üzere devlet hazinesine yatırılır. Bir diğer kaynak ·da hisse senedi ve tahvilattan elde edilmiş olan , kôrlardır. E_ğer başabaş noktasının üzerinde
bir değerle satış yapılmış ise sağlanan kôrlar işletme gelirlerine dahil
edilmeyip ilerideki muhtemel kayıplara karşılık ' tutulur.
6 -

IRl'nın YATIRIM FAALİYETLERİ

IRl'nin yatırım payı İtalyan ekonomisi içinde çok yüksek bir orana sahiptir ve iRi yatırımları öylesine önemlidir ki Ulusal Yatırım eğ
risi ile iRi yatırım eğrisi birbirlerine paralel bir seyir izlemektedirler.
Aşağıdaki grafikte iRi ve Ulusal Yatırım Eğrilerrnin (inşaat ~ariç} sabit değerlerle 1960 - 1979· dönemi karşılaştırması görülmektedir. Eğ
rilerde iki sıçrama dikkati çekmektedir. Bunların birincisi 60'1ı yılların
başında başlayıp 1964'de doruğa ulaşır ve izleyen iki yıl içinde düşüş
kaydeder. Bu çık1ş ve inişler ulusal yatırımlar eğrisi ile benzerlik göstermekte, sadece inişlerde iRi, ulusal yatırımları bir yıl geride_n izlemektedir.
İkinci sıçrama daha uzun bir zaman süresini kapsar. 60'1ı · yıl
ların sonlarında başlayıp 1972 - 1973'de doruğa ulaşır. 1979'da sona
erer. Burada da l R'I . eğrisi ile ulusal yatırım eğrisi . iniş ve çıkışlarda
1

iRi ve ULUSAL YATIRIM EGHİSİNİN . KARŞl.LAŞTIRIİ..MASI (7)
7) IHI, 1979 Annual Report.
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benzerlik göste rmek tedir. iRi egrisi nin harek etleri
daha belirg in olup
bir yıl evvel geçm ekted ir.

düşüşe

Genel olara k bu iki eğrinin değerlendirilmesinde
n IR'l'ni n İtalyan ·
ekonomisinin gelişmesinde etkin bir faktö r olduğu
ortay a çıkmaktadır.
7-S ON UC
İtalyan kamu teşebbüsleri sistemi genelde başarı
lı kabul edilen
ve çeşitli ülkele re. örnek model teşkil etmiş bir
sistem dir (Avustura
gibi). Ancak bu sistemin çok iyi işlediğini, İtalya
n kamu teşebbüs
lerinin kôrlı ve verimli çalıştıklarını söyleyebilmek
mümkün değildir.
iRi grubunun 1979 zarara 65.6 milya r liretti r. Nitek
im tıpkr bizim ülkemizde oldugu gibi İtolya'da da kamu teşebbüsle
ri üzerinde daha
iyjye yönelmeyi amaç layan reorganizasyon çalışm
aları Y-apılmaktadır ~
Hatta bu amaçla 23 Haziran 1975· Devlet Holdi ngler
i'nin sorunlarını
sapta mak ve çözüm getirm ek üzere hüküm et taraf
ından bir komis yon kurdurulmuştur (8 ). Komisyon çalışmalarını
Ş.ubat 1976'da tamamlamış ve sistemin reorga'nizasyonu ile ilgili
görüşlerini bildirmiştir. Eleştirilen konuların başında
devle t holdin glerin in devletten
kopmaya başlamaları gelmektedir. Çok fazla bir
bağımsız yapıya sahip olmaları nedeni ile sosyal amaç larda n uzakl
aşmaya başladıkları
görüşü ileri sürül mekte dir. Güney İtalya'nın
kalkındırılması ile ·yakı
nen ilgili olmalarının gerekliliği üzerinde durul makta
ve ayrıca bürok rasiden yakınılmaktadır (9 ).

iRi sermayesi % 100 devlete ait olan bir kurum
dur. Finansman
ise devle tten bağımsız harek et edebilir. IRl'ye bağlı şirketler hisse senedi çıkararak serma
ye piyasasından fon
temin edebilirler. Hisse senedi ile. fon temini iRi
tarafından düzenlenir. En basit uygulama, şirketl~rin serm aye arttrr
ımı sırasından hisse
senedi ihracıdır. Bir diğer uygulama ~se enstit ünün
elindeki pay senetle rinin bir kısmını piyasaya sürmesi şekli.dir.
Her iki uygulamada
da enstitü, eğer ilgili holdin g şirketi üzerindeki
oransal kontr ol hakkını elinde tutma k istiyo rsa pay senet
lerinin hepsini piyas.aya sürkaynakları bakımından

8) Comm entary to Public Enterp rise in ltaly, iRi.
'9) Stuart Holland, «Europe's New Public ıEnterp
rises», Big Busine ss and
S.ta:t e Chang ing · Relaıtions in Europe , Harıvard Unjver
sity Press, Massa chuset ts 1975,
il. Printin g. s. 34. ·
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m~yecektir_. Bu yasal bir zorunluluk değildir. IRl'nin elinde bulunan
hisse senedi miktarı eğer o şirketin kontrolu için yeterli ise sorun
yok demektir. Ancak bu miktar kontrol için gerekli olan oranın altına
düştüğü zaman IRl'nin piyasaya sürülmüş yeni paylardan satm alması zorunludur (10 ).

Bu

şekilde

sermaye piyasasına girerek, hisse senedi satışından
metoduna getirilen eleştirilerin başında IR'l'nin sosyal
amaçlı bir kuruluş olma niteliğini yitireceği ·korkusu gelmektedir.
Çünkü hisse senedi ihracında bulunan şirketlerin kôrlılık durumları
bu metodda önemli olmaktadır. Kôrlı kuruluşların hisse senetleri piyasada alıcı bulacak zarar edenlerin ise müşterisi olmayacaktır. Aricak daha sonra bu eleştirinin haklılığı anlaşılmış ve IRl'nin bazı gerekli durumlarda, kôrsız kuruluşlarına da sermaye arttırımı için zorunluluk koyabileceği şartı getirilmiştir. Bu durumda IRl'nin yeni ihraç
edilen hisse senetlerinin tümünü satın alm.ası gibi bir zorunluluk
doğabilir. Böyle bir eylem enstitüsünün merkezi risk alma rolünün
örneğidir. GenelHkle kamu yararı gözetilen fakat kôrsız işler enstitü
tarafından · böylece korunmaktadır. ,
fon

sağlama

Buraya kadar yapılan açıklamalardan ·da- anlaşılacağı gibi iRi
hiçbir şekilde devlet tekeli olarak düşünülerne_z. Hükümetten bağım
sızlığı da sermaye piyasasından doğrudan borç alabilmesi mümkün
kılınarak sağlanmıştır. Ayrıca" devletten bazı gerekli durumlarda hiç
faizsiz kaynak sağlama imkônı da vardır. Ancak genellikle. bu yola
başvurulmaz. Bunun nedeni de faizsiz kredi karşılığında devlete korlarının % 65'i gibi büyük bir oranı bırakmaları zorunluluğudur. 1962
ve 1963 yıllarını kapsayan bir çalışmada, İtalyan ~İT'lerinin, devletin
finansman kaynaklarına ortalama % 7,4 oranında başvurdukları saptanmıştır (11 ). Yukarıda anlattığımız şekilde yeni hisse senetleri çı
karma yolu en az riskli bir yol olduğu için daha çok tercih edilmektedir.
İtalya'da KİT'ler ulusal ekonomide çok büyük bir paya· sahiptirler.
Bizim ülkemizde de böyledir. Ancak İtalyan KİT'lerinin genelde kôrlı
ve verimli olarak çalışmalarını sürdürmeleri ulusal ekonomil~rine çok
büyük yarprlar sağlamıştı·r. Bugün AET'deki sağlam yerlerini İtalyan10) M. V. Posner and S. Woolf, ltalian Public Enterprise, ·Ger:ald Duckworth
and Co. Ltd. 1967, Landon. s. 72.
11) David Coombes, State Ent.erp·rise, Business or Poli.tics, George· Ailen and
U-nvin Ltd., Lan.don 1971, s. 195.
'
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lor büyük ölçüde kamu teşebbüslerinin başarısına borçludurlar. Üstelik azgelişmiş bölgelere (Güney İtalya) . yatırım yapma görevini de
iRi üstlenmiştir. IRl'nin başarısının altında finansman kaynakların
daki tutarlılık ve özerklik .yatmaktadır.
İtalya'da ve Türkiye'd e KİT'lerin kuruluş ve gelişmeleri hemen
hemen aynı yıllar.da olduğu halde, İtalya örneğinin daha başarılı olmasmın nedenini bir yandan holding şeklindeki örgütlenme modelinde ararken, bir yandan da finansman politikasının tutarlılığında ve
netliğinde aramak gerekir. tRI İtalyan ekonomisine yük olmayan tatn
tersi.ne ona güç veren bir kuruluştur. Türkiye'deki KİTier ise kuruldukları ·ilk yıllar hariç genellikle finansman açıkları olan kuruluşlar
olmuşlardır (12 ). Bu açıklar hep Devlet tarafından subvanse edildiği
için zamanla ulusal ekonomimizde büyük bir kambur ·oluşturdular.
· Son yıllarda uygulanan zam politikasını ise finansman sorunlarına
bir .ölçüde yardımcı olmasına rağmen bazı sosyol sorunları içerdiği
İçin nihai çözüm olarak kabul edemiyoruz. Bu bakımdan İtalyan Kirleri bizce hôlô baŞarılı ve güncel bir örnek niteliğini taşımaktadır.

12) Daha geniş bilgi için ·bkz.: Neslihan Okakın, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin
Holdingleşmesi, Yayınlanmamış do,ktora tezi, İstanbul 1984.
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