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Abstract
This paper analyses the background of the recurrent economic crisis of
Turkey, which has intensified for the !ast couple of years. Main hypothesis is that
the nature of state intervention to the economy has been sub-optimal and its
nature is leading distortions from general equilibrium situation. The endemic
problem in the so called "state failures" in Turkey is due to the existing non-performi ng system, which Jacks the basic propensities ofa free functioning competitive model and represented also by severe democracy deficiencies in the
political aspects of it. Under the recurrent economic crisis, it seems that the focal
point of change has shifted from the intemal parameters of the established system, which is characterized by severe structural and institutional inertia, toward
the pressures of the global forces. This process, however, increases the uncertainty around the future course of systemic change even further.

1- GİRİŞ
İktisat teori sinde baş langıçtan beri ideal devlet, zorunlu olmadıkça iktisadi
faaliyet al anının dı ş ında kalmas ı gereken bir dışsal unsur olarak görülmektedir.
Bu hem devletin fii lili olarak iktisadi faaliyetlerin dışında kalması gereğini, hem
de dolay lı veya dol ays ız iktisat politikaları yoluyla piyasa süreçlerine müdahale
ederek bir takım sapmalara (distorsiyon) neden olmaması gereğini kapsamaktad ı r. Bu argüman, milyonlarca iktisadi aktör arasında meydana gelen devasa bir

* ·Yrd. Doç. IJr., !.far.nara Üniversitesi, İngili zce İktisat Bölümü, 8 1040, Göztepe, İ stanbul.
~-u ma.ka le~ i n y~zılmasında y~~·: ığı kMkı lardan dolayı Bilal alkoç'a meslektaşım Mustafa Çelen'e ve
lna l'a teşek kü r ederim.
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mübadele mekanizmasının merkezi otorite tarafından daha verimli bir şekilde
"organize" edilebileceğine veya "planlanabileceğine" dair gerek teorik ve
gerekse ampirik olarak güçlü nedenlerin bulunmadığı şeklinde bir iktisadi paradigmaya dayanabilir. Bunun bir de, Kamusal Tercih Okulu gibi bir takım ekollerin dile getirdiği bir boyutu da vardır: Buna göre müdahale, kamusal faydanın
azamileştirilmesi amacına yönelik olarak "dizayn" edilen bir faaliyetten ziyade,
müdahalenin bizzat doğası gereği belli sınıf ve zümrelerin örgütlenmiş çıkar
larını gözeten boyutu nedeniyle uzun vadede hem ekonomik etkinliğin hem de
toplumsal adaletin ve refahın aleyhine sonuçlar doğuracaktır'.
Bu arada devlet müdahalesinin gerekliliği konusundaki teorik ve pratik
gerekçeler bir yana, Türkiye'de devlet müdahalesi, gerek ekonomik ve gerekse
politik hayatta oyunun kurallarını koyan, denetleyen, hatta değiştiren, bunu
yaparken pek de demokratik, evrensel, şeffaf, adil ve eşitlikçi ilkelerle alanını
sınırlandırma gereği duymayan bir niteliktedir. Sonuçta ortaya çıkan tablo,
ekonomik, politik ve sosyolojik olarak farklı analizlere tabi tutulabilir. Bu çalış
mada vurgu daha çok girişimcilik ve reel ekonomi üzerinde devletin yaratmış
olduğu genel dengeden uzaklaştırıcı boyut üzerinde olacaktır. Çalışmanın temel
hipotezi şu şekilde ifade edilebilir: Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin en
belirleyici özelliklerinden biri, başarısız devlet mudahaleleri nedeniyle sağlam
bir girişimciliğin gelişmesi için gerekli ekonomik alt yapının istikrarlı bir şekilde
ikame edilemeyişidir. G. Kore, Tayvan, Singapur, Malezya gibi sonradan sanayileşme sürecine giren bir çok gelişmekte olan ülke üzerinde yapılan ampirik
çalışmalar, bu ülkeleri başarıya taşıyan faktörler içinde ekonomik dengenin ve
istikrarın sağlanmış olmasının önemini ortaya koymaktadır. Konu aşağıdaki bir
dizi temel kavram etrafında tartışılacaktır: Milli gelirin yapısı, ekonomik
büyüme ve yatırımlar, enflasyonist ve deflasyonist eğilimler, ekonominin
gelişme devresi, dış ticaret ve ödemeler dengesi ve son olarak da hükümetin
ekonomi politikaları gibi bir dizi faktör üzerinden gerçekleştirilecektir3.

il- TEORİK ARKA PLAN: EKONOMİDE GENEL DENGE
Ekonomik denge, bir ülkede var olan para, mal ve emekten oluşan üç temel
piyasada eş zamanlı olarak dengenin kurulmuş olmasını ifade etmek için kullanılan bir kavramdır4. Söz konusu dengenin takip edilmesinde para piyasasının
' Mancur Olson, The Ri se and Deci ine of Nations:Economic Growth, Stagtlation and Social Rigidities,
Yale University Press, New Heaven, 1982.
' Atilla Sönmez, Doğu Asya "Mucizesi" ve Bunalımı : Türkiye İçin Dersler, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Yayınları , İ stanbul , 2000.
' Kemal Tosun, Yönetim ve İşletme Politikas ı, İstanbul , Üniversitesi, İ şletme Fakültesi Yayınları, Nü.
125 , İstanbul , 1990.
' Christopher Pass, Bryan Lawes ve Andrew Robinson, Business and Macroeconomics,
New York, 1995.
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denge değişkeni faiz oranı, mal piyasasınınki genel fiyatlar ve emek piyasasının
ki ücret düzeyidir. Bütün bu piyasalardaki durumun bir temel göstergesi olarak
ülkedeki fiyatların genel düzeyi (enflasyon) son derece önemli bulunmaktadır.
Genel dengenin sağlandığı durumda, üretimde kaynakların Pareto-vari etkin
dağılım ı(allocative effıciency) ve tüketici tatmini en yüksek düzeye taşınmış olacaktır.

Her biri kendi amaç fonksiyonunu azamileştirmek amacında olan milyonlarca atomistik aktörün ekonomik faaliyetleri sonucunda bu üç piyasada eşza
manlı ve tek bir dengenin (unique) oluşacağı, bu dengenin sürdürülebilir (sustainable) ve istikrarlı (stable) olacağı Walrasçı ekonomi literatürünün önemli bir
argü manıdır. Buna göre, üretim faktörlerinin fırsat maliyetlerini ifade eden fiyat,
fa iz ve ücretlerin, kaynakları en verimli şekilde tahsis ettiği varsayılan serbest
piyasa o rtamında oluşması durumunda bir "denge"nin ortaya çıktığından
bahsedi lir.
Konum uz aç ı s ından bu denge gırışımcı ıçın önemli bir takım sonuçlar
temel fonksiyonlarından birinin önceden geleceği
planlamak ve bu bağlamda iktisadi faaliyetleri ön görmek şeklinde tanımlanması
durumunda, yukarıda bahsedilen türden bir denge ve istikrarın belirsizliği azaltacağı , dolay ısıyla girişimcinin geleceğe yönelik rasyonel beklentiler oluştura
bilmesi ve güvenilir hesaplamalar yapabilmesi mümkün olacaktır. Aslında böyle
bir ortamda yeşerecek girişimciliğin son derece önemli bir kamusal görev alanı
na tekabül edeceği ifade edilebilir.

doğurmaktadır. Girişimcinin

Zira g iri şi mci üretim, istihdam ve gelir yaratmak gibi bir takım ekonomik
faal iyetler yaparak sadece başlangıçta amaçladığı kar hedeflerine değil, aynı
zamanda üretim, istihdam ve gelir yaratarak topluma katkıda bulunmak gibi
diğer bir takım sosyal hedeflerine de kavuşabilecektir. Keynesgil iktisat terminolojisi ni kullanmak gerekirse, ekonomi bir biriyle iç içe geçmiş parçaların oluş
turduğu bir bütün olarak düşünüldüğünde , bu unsurlardan birinde meydana gelen
olum lu bir ge li şm e zi ncirleme bir şekilde diğer parçalara da aktarılmış olacağın
dan, yatırı ml a r için bir hızlandırma, toplam milli gelir için de bir çarpan etkisi
yaratacaktır. Bunun bir gereği olarak ekonomide tüketim, yatırım, kamu harcamaları ve dı ş ticaretten oluşan toplam talep yeterince uyarılmış olacak, artan
tüketim ve yatırım harcama l arı nedeniyle arz fazlası olmayacak, bu da yatırım
ların devamı için gerekli talebi yaratmış olacaktır6.
Tam rekabet koşulları altındaki bir piyasa ortamında bu dengenin bozul
ması sadece geçici olarak söz konusu olabilir. Bu durumda faktör piyasalarında
' Richard T. Froyen, Macroeconomics: Theories and Policies, 6th. Edition, Prentice Hail,
ew Jersey, 1999.
' Froyen, ( 1999).

129

İbrahim ÖZTÜRK

fiyatların esnek olmasından ötürü oldukça kısa sürede dengeye dönülmesi söz
konusu olacaktır7 • Buna rağmen pratikte yaşanan tecrübe bu tür neoklasik soyutlamaların özellikle gelişmekte olan ülklerde pek geçerli olmadığını göstermektedir. Türkiye gibi yapısal katılıkların (structural inertia) ve/veya önemli dı şsallık
ların (extemalities) olduğu ortamlarda, bir ya da birden fazla piyasada dengeden
uzaklaşmalar olabilir. Bu sorunlar daha çok piyasa süreçlerinin gelişmediği yada
az geliştiği ülkelerde meydana gelmekte ve çoğu kez piyasanın iç mekanizmasının çalışmaması nedeniyle kendiliğinden dengeye dönmek ya hiç mümkün
olmamakta, ya da maliyetleri katlanılamayacak kadar artıran uzun bir zaman diliminde gerçekleşmektedir. Bu bağlamda para, mal ve emek piyasalarının
birinde ya da bir kaçında ortaya çıkan dengesizliklerin somut olarak ölçülebileceği değişkenler dışa açık ekonomilerde fiyat istikrarının olup olmadığını
gösteren enflasyon, kur ve faiz oranlarıdır. Bu üç piyasada söz konusu değişken
lerin bir dengesizliği yansıtması durumunda ekonomide bunun yansıması olarak
duruma göre genel fiyat seviyesi, yani enflasyon ve işsizlik artar gelir dağılımı
bozulur, yatırımlar düşer, döviz kuru istikrarını kaybeder, cari denge açık verir,
bütçe disiplininin kaybolması sonucu bütçe açığı ve bunun sonucunda da iç ve
dı ş borçlar artar.

Öte yandan olaya başka açıdan bakıldığında, dengeden uzaklaştırıcı piyasa
ekonomik aktörlerin uyum sağlamakta zorlanmayabilceğinin veya
buna uygun bir rasyonalitenin geliştirilebileceğinin de vurgulanması gerekmektedir. Ne var ki , ortaya çıkan bu "rasyonalitenin" "en iyi birinci çözüm" olmayacağı bilinmektedir. Örneğin Türkiye'de faiz oranlarının yüksek seyretmesinin
temel nedeninin, devletin finansal piyasalarda sahip olduğu ağırlıklı etki ve bütçe
açıkları nedeniyle kamu sektörü borçlanma gereğinin yarattığı kullanılabilir özel
kesim fonları üzerindeki baskı olduğu bilinmektedir9 • Böyle bir piyasadan sapma
ortamında girişimcinin faiz geliri elde etmek gibi kolay bir seçenek dururken,
belirsizliklerin yaygın ve maliyetlerin son derece yüksek olduğu istikrarsız bir
piyasada yatırım yapması akılcı bir girişimci davranışı olmayacaktır 10 • Bir başka
ifadeyle söylemek gerekirse, reel iktisadi faaliyetlerin piyasadan kovulması ve
iktisadi süreçlerin parasallaştırılması söz konusu olacaktır.
Böyle bir durumda, yukarıda sözü geçen sapmaları ortadan kaldırana kadar
aksaklıklarına

' Örneğin bir ekonomik durgunluk anında emek piyasasında arz fazlası olacağından, ücretler üzerinde
aşağ ı doğru bir ba sk ı o lu şturarak i s tihda mın artmasını ve işsizliğin azalmasını sağlayacaktır. Bu analizin,
tam rekabetçi piyasa koş ullarının geçerli olduğu diğer üretim faktörleri için de geçerli olduğu valliayıl·
maktadır

' Erinç Yeldan, "On Structural Sources of the 1994 Turki sh Crisis: A CGE Modeling Analysis',
lnternational Review of Applied Economics, 12(3), s. 397-414.
•.. A. Suut Doğrue l , Kamu İç Borçlanmasının Kamu Dışı Kesimler için Kullanılabilir Kaynaklar
Uzerideki Etkisi, ITO, lstan bul, No. 30, 1989.
'" Bu son ifade, eldeki çalışmanın en temel bir hipotezi olarak gelecek bölümde test edilerek çalışmaya
a mpirik bir derinlik kazandırılacaktır.
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yani geçici olmak kaydıyla ve bu sapmanın meydana geldiği piyasalarda
kamusal müdahalenin devreye girmesi gereği vurgulanmaktadır 11 . Buna rağmen,
bu çalışmada temel bir varsayım olarak ileri sürülen ve aşağıda savunulacak
olan görüşe göre, zaten mevcut sapmaların kaynağının bizatihi devletin kendisinin olduğu bir durumda, sapmaların nasıl olup da buna neden olan bir güç
tarafı ndan ortadan ka ldırılacağı tam bir paradokstur.

III- TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ BAŞLICA
İSTİKRARSIZLIK NEDENLERİ

A- ÇATIŞAN PARADİGMALAR: EKONOMİDE
REFORM, SİYASETTE STATÜKO
Son 20 senede Türk ekonomi sinin geçirdiği dönüşüm sürecinin belirleyici
karakteri 4 Ocak l 980'de uygulamaya konulan istikrar kararlarında bulunabilir.
Bu kararlar, kriz ekonomi sinin bir çok temel sendrom ve semptomuna sahip olan
1980 ba şlarında ki Türk ekonomisini tekrar istikrara kavuşturma amacını taşı
maktaydı. Bu kararl arın en radikal katkısı, "ithal ikameci" sanayileşme politikalarına 1 2 son vererek dışa dönük bir büyüme modelini gündeme getirmesi ve
bunun için de gerekli reformların yapılmasını ön görmesiydi 13.
D ı şa açık bir ekonomiyi yani , ihracata dayalı bir büyüme ve sanayileşmeyi
ön gören bu dönemde, önce Temmuz 1980 de faiz oranları serbest bırakıldı,
ardından Mayı s 198 1'de kurlarda günlük ayarlama sistemine geçildi ve Aralık
1983'te kambiyo rejiminde daha köklü bir serbesti getirildi. Süreç 1989 ve sonraki yıllarda gümrük vergisi ve fon ödemelerinin kademeli olarak azaltılması ile
devam etti . Nihayet, ekonomi ve kriz literatürünün bitmek tükenmek bilmeyen
tartı ş malarından bi rini o luşturacak olan Ağustos 1989'da 1517 sayılı kanuna ek
32 say ı lı kararname ile sermaye hareketleri tamamen serbest bırakıldı 14 . Böylece
on yı l ı k bir dönemde para ve mal piyasa larında küresel düzeyde geçerli olan
serbesti Türkiye'ye de taşınmış , küresel bir entegrasyona gidilmiş oldu.
Korumac ı lı ğı mümkün kıl an bir çok miktar ve vergi kısıtlamalarının kaldırıl" Milti ades Chacholiades, lntemational Economics, McGraw Hill, New York, 1990.
" ithal ikameci sanayi leşme pol i ti ka l a rından kasıt, büyük bir iç pazarın olduğu bir ortamda, ekonominin
dışarıya kapa lı bir yapı içeri sinde kurumlaşmasını ifade eden bir sanayileşme ve gelişme modelidir.
Böylece, yerl i sanayinin ge l işebilmes i ve önceden belirlenen bir gelecek tarihte uluslararası piyasalarda
rahat lıkla rekabet ederek ülkeye döviz kazand ı racak düzeye gelene kadar, geçici olmak üzere, korumacı
duva rlar arkas ında, türl ü teşvi kl e rle desteklenmesi sürecin belirleyici karakteridir.
" Dani Rodrik, "Premature Liberalization, lncomplete Stabilization : The Özal Decade in Turkey" , M.
Bruno .ve diğ. içinde. Lessons of Econom ic Stablization and Its Aftermath, The MiT Press, MA,
Ca m brıdge, 199 1.
" Tosun Arı canlı ve Dani Rodrik, (editörler), The Political Economy ofTurkey: Debt Adjustment and
Sustainability, St. Martins, New York, 1990.
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ması ,

yurt içi fiyatların ve faiz oranlarının serbest bırakılması ile, devletin elinde
ve etkin olarak kullanabileceği para ve maliye politikası araçl an son
derece sınırlı hale gelmiş oldu . Nitekim 1990 ve sonrasında belirginl eşen ve
2001 yılında da devam eden ekonomik krizler hep bu politika araçlarının seçiminde ve etkinlikleri üzerinde tartışılmaktadır . Gerçekten de 1990 sonra ında
en çok sözü edilen üç temel parametre vardır. Bunlar, yüksek kamu açıklan,
yüksek faizler ve yüksek enflasyondur.
Bunlara bir de kronikleşen siyasi istikrarsızlık ilave edildiğinde yaşanan
krizlerin incelenmesi için yeterli değişken elde edilmektedir. Gerçekten de
ekonominin yapısını "İhracata Dayalı Büyüme Modeli" doğrultusunda tamamen değiştirmeyi hedefleyen 24 Ocak 1980 programına rağmen, ekonomik
alanda kı s men gerçekleştirilen, ama bir çok alanda yarım kalan yapısal deği şm
eye özellikle siyasi yapının ayak uyduramaması nedeniyle 16 ülkenin krizden
krize sürüklendiği gözlemlenmektedir 11 .
Neoliberal sürecin bütün dünyada
geçerli ekonomik trend haline gelmesine paralel olarak gelişmekte olan bir çok
ülke, Türkiye benzeri "yapısal uyum" (structural adjustment) sürecinde denemeler yapmışlar; ancak beklentilerin aksine 1990'lı yılların başında 1980'e göre
daha da kötü bir duruma geldikleri, özellikle de borç batağına sürüklendikleri bilinmektedir1K. Süreç l 990larda başlayan ve 2000lere doğru "domino etkisi" şek
linde dünya ekonomisini tehdit eden bir finansal krizlere dönüştü .
bağım s ız

15

19

Acaba ortaya çıkan başarısızlık kime maledilmelidir? Bütün dünyada
geçerli olan finansal serbesti ve ardından hızlanan küreselleşme olgusu krizin
temel sorumlusu mudur? Yoksa sorun, bu serbestinin liberal paradigmanı n ön
gördüğü çerçeveye uygun gerçekleştirilmemiş olmasında, yani siyasal süreçler
ve iktisat politikalarının eksik ve tutarsız olmasında mı aranmalıdır? Benimsenen
paradigmaya göre kuşkusuz bu sorunun cevabı değişmektedir, zira tartışmalar
değer yargılarından ve ideolojik duruşlardan bağımsız değildir. Buna rağmen bu
iki boyutun da olayın açıklanmasında değişen ağırlıkta olsa da açıklayıcı olduğu
düşünülebilir. Yani, hem üzerinde hiç bir denetim olmayan finansal serbestinin
henüz buna uyum sağlayacak düzeyde olmayan periferide dizginlenemez disiplinsizliklere neden olduğu, hem de şeffaf olmayan hükümetlerin şeffaf ve reka
" Ziya Ön i ş, ve A.F. Aysan, "Neoliberal Globalization, the Na tion State and Financial Crissi in the Semi·
periphery: A Comparative Analysis", Third World Quarterly, (21) 1, s.119-139.
,. C. Emre Alper, ve Ziya Öniş, "Financial Globalization, the Democratic Defıcit and Recurrent Crises in
Emergi ng Markets: The Turkish Experience in the Aftermath of Capital Accoınt liberalization", July,
Revised Draft. 2001 .
" Ercan Uygur, "Kri zden Krize Türkiye: 2000 Kasım ve 2001 Şubat Krizleri", Ankara Üniversitesi,
Siyasa l Bilgiler fakültesi, 22 Mart 2001.
" Rodrik, ( 1992)
" John Eatwell and Lance Taylor, Global Finance at Risk : The Case for Jntemational Regulation, The
New Press, New York, 2000.

132

J..

Prof Dr. Erol Zeytinoğlu 'na

Armağan

betçi olmayan politikaları nedeniyle finansal serbestinin istenen neticeleri vermed i ği yaklaşımı beraberce ele alınmalıdır.
yeterince gelişmemiş olması, programın
güçlü ve istikrarlı bir siyasal iradenin bulunmayışı, netice alınmasına
kadar gerekli direncin gösterilmeden popülist politikalara sapılması ve uygulamada görülen teknik başarısızlıklar önemlidir. Teknik başarısızlıklardan, reformların s ıral amas ı (sequencing) ve zamanlamas ının (timing) tutturulamaması özellikle önemli bulunmaktadı r2° .
Bu

başarısızlıkta, piyasaların

arkasında

Yukarıda bahsedilen gelişmekte olan ülkelerin kendilerinden kaynaklanan
eksiklikler Türkiye için de son derece geçerli olmuştur. Türkiye'den kaynaklanan
eksikliklerin başında, siyasi yapının küresel eğilimlere uymadan, sadece ekonomin in bu süreçlere uyum sağlayacak şekilde reforme edilebileceği yanlış beklentisi yer almaktadır. Nitekim Türkiye birçok ekonomik reformu gerçekleştir
erek 1980'ler boyunca dış dünya ile oldukça başarılı bir entegrasyona girebilmişken 1990'lar sonrasında yaşanan bir takım siyasi krizler ve istikrarsızlık
unsurları nedeniyle sürecin olumlu sonuçları elde edilemeden krizler patlak vermi ştir. Bunun en temel nedeni , ekonomi alanında gerçekleştirlen reformların
kurumsallaştırılamamış olması ve başarısının lider karizması ve takipçiliğinin
kalitesine bağımlı kalmasıdır. Bu kurumsallaşma eksikliğinin yanısıra not
edilmesi gereken ikinci önemli husus, aradan geçen yirmi yıla ve dünyada
yaşanan devrim vari derin sosyal, ekonomik ve toplumsal değişimlere rağmen
Türkiye'de, ekonomi serbestleşirken siyasi ve sosyal yapıda serbestleşmeyi, dışa
açılmay ı ve demokrasiyi önceleyen adımların atılamaması, bu nedenle krizlerin
üstesinden gelin emediğ i gibi, sistemin kriz yaratır hale gelmesidir. Bu noktanın,
Türkiye'de yaşanan ve bu makalenin de konusu olan "devlet krizi"nin hem
ekonom ik hem de siyasi boyutunu açıklayıcı niteliği nedeniyle biraz daha irdelenmesi gerekmektedir.

Yine Türk toplumuna ait önemli bir tarihsel süreklilik olarak not edilmesi
gereken husus; deği ş imi gerçekleştirecek ivmenin ve çekim dinamiklerinin
toplumun kendi içinde bir türlü üretilemeyişi , başlıca bir çok reform ve yeniliklerin dış baskılar ve dayatmalar sonucunda gerçekleştiğidir. Nitekim, Avrupa
B i rli ği'ne tam üyelik müzakerelerinin yapıldığı ve önünde Kopenhag Kriterleri
adı a ltında bir dizi politik, ekonomik ve toplumsal hedefler bulunan Türkiye,
aradan yirmi yıl geçmesine rağmen hala askeri bir müdahale gibi son derece
k~s ı tl.ayı cı ve özel koşullar altında hazırlanmış bir anayasa ile yeni bir yüzyıla
g ırmış ve küreselleşmenin artan krizlerine ve değişim dalgalarına bununla uyum
" Rod Falwey, Cha Dong Kim, " Timing and Sequencing Issues in Trade Liberalisation" Policy Forum
'
'
The Eco n oıni c Joumal, 102 July. 1992, s. 908-924.
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sağ lanmas ı umulmuştur2 1 •

2001 yılının son çeyreğinde gerçekleştirilen hatın
yasal düzenlemelerin de bu türden dış baskılar sonucunda "ite-kaka" ve bu
nedenle de "apar-topar" bir şekilde gerçekleştiği gözlemlenmektedir. Bu bağlam
da, bir topluımun geçmiş zamanın belirli kısıtlamaları altında ve ihtiyaçl arını
gidermek üzere inşa ettiği kurumların ve normların, zaman ve ihtiyaçlar
değişmes ine rağmen, yine aynı toplum tarafından kutsanır hale gelmesi ve
değiş imin önünde ciddi birer engel oluşturması olgusu açıklanmaya muhtaç bir
sosyolojik süreçtir.
sayılır

Bu sorunu açıklayıcı unsurlar arasında, kurulu düzenden istifade eden
örgütlü güç odaklarının m evcut işlevsizleşmiş yapıları ayakta tutmak için verdikleri direncin önemli bir yeri olmalıdı r2 2 • Türk ekonomisinde yaşanan krizle ilgili
olarak konunun siyasi boyutuna yapılan bu vurgu yersiz bulunmamalıdır.
Ekonomik alanda patlak veren bu kr izler, başlangıçtan beri politiktir ve çözüm
alanı da burada ara nmalıdır. Nitekim ünlü yönetim bilimci Peter F. Drucker,
siyasi alana yansımayan tek ayaklı ekonomik serbestleşmenin olası sonuçlarını
daha 1 990'ların başında öngörmüştür. Drucker,

"Serbest piyasa ekonomisinin uygulandığı bir ülkede tüm kurumları ile
bir sivil toplum kurulamamışsa bazı kişiler zenginleşebilir ama ekonomi
- maddi zenginlik üretemeyeceğinden- yoksul kalacak, yolsuzluklar artacaktır.
Sivil toplum alt yapısı oluşmamışsa serbest piyasa ekonomisinin yarattığı
ekonomik büyüme kısa ömürlü olur. Bu büyümenin ardından ya çöküş gelir ya da
spekülatif büyüme devamlı şişirilen bir balon gibi eninde sonunda patlar.
Güvenilir bir hukuk sistemi, sağlam finansal kurumlardan oluşan bir alt yapı ve
yeterli bir eğitim sistemi yoksa, serbest piyasa ekonomisi çalzşmaz11."
işleyen

A deta Türkiye'de olup bitenlerin bir röntgen filmi şeklindeki bu tespitlerin, belli koşullar altında genel geçer olduğu anlaşılmaktadır. Bir başka açıdan
değerlendirildiğinde ise bu gözlem aslında oldukça umut vericidir. Zira buna
göre belirli bazı koşulların yerine getirilebilmesi durumunda Türkiye'nin de bu
o lum suzlukları geride bırakabileceği anlaşılmaktadır. Gerçi sorun tam da bu şart
ların yerine getirilip getirilemeyeceği ile ilgilidir. Ne var ki, üzerine gidilmemes i durumunda, küresel etkenlerin etkisi altında derinleşerek büyüyen sorunların,
Türkiye'nin üzerine geleceği yaşanan bir olgudur. Bir başka ifade ile, sorunlardan kaçış söz konusu olmadığı gibi, bu karşılaşmanın daha fazla ertelenmesi de
Türkiye için olanaksızdır. Aşağıdaki bölümde ise, zamanın bu kadar hızlandığı
" Bu tür popüler eleştiril er için bkz., Etyen Mahcupyan, Yönetemeyen Cumhuriyet, Patika Yay ınlan,
lstanbul, 1999; Serdar Turgut, Öteki Türkiye, Parantez Yayınları, İstanbul, 2000.
" Ol son, ( 1982)
" Alıntılayan Faruk Türkoğlu , "1992'den 2000'e Ekonomik Kriz", Görüş, Mayıs, 2001, s.9.
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bi r süreçte sorunun ekonomik boyutu ele alınacaktır.
B- TÜRKİYE EKONOMİSİNDE KRİZ DİNAMİKLERİ
Drucker' ın yu karıdaki öngörüleri en azından Türkiye'de son on yılda
fazlas ıyl a gerçekl eşm i ş tir. Bu konuda ilgili verilerin incelenmesine geçmeden
önce, Türkiye için son on yılda yaşanan şanssı z bir takım dışsal istikrarsızlıklar
ve olumsuzluklar özetlenecektir.
1 -Dışsal

Faktörler

l 990' larda patlak veren Körfez Krizi, Türkiye'ye artı hiç bir ekonomik
değer katmadı ğ ı gibi, farklı rivayet ve yaklaşımlara göre yaklaşık 60 ila 100 mil-

yar dolara mal olduğu ifade edilmektedir. Türkiye Irak gibi son derece önemli bir
pazarını kaybetmekle kal mamı ş, ayrıca petrol hatlarının geçm esi nedeniyle elde
ettiği vergi gelirlerinden de mahrum kalm ı ştır. Öte yandan bundan daha kötüsü,
söz konusu ülkelerin kamuoyunda, Türkiye'nin son Körfez Krizi esnasındaki
tutumunun aslında bu olay ile sınırlı olmadığı , Arap ve İslam dünyasına karşıt
bir takım politikalar güttüğü düşünülmektedir.
göre, çepeçevre kuşatılmış düş
Türkiye'nin bölgesel bir güç olma ihtimali ortadan kalktığı
gibi, edilgen siyasi , iktisadi ve hatta kırılgan toplumsal dengeleriyle Amerika'ya
karş ı pazarlık gücü olmayan bölgesel bir "Jandarm" konumuna gerileme tehlikesiyle yüz yüzedir. Söz konusu durum devam etmekte ve yakın gelecekte anlamlı bir istikrara kavuşacağa da benzememektedir. Bu aşamada konuyla ilgili olarak
not edilmesi zaruri bir durum şudur ki, bütün kalkınmış ülkeler veya sonradan
sanayi l eşen ülkeler dı ş ticaretlerini çevrelerinde bulunan ülkelere yoğun
laştırarak bölgesel bir ticari entegrasyona gidip mukayeseli üstünlükler ve
tamamlayıcılık esasına göre uzmanlaşmakta ve refahlarını artırmakta iken,
Türkiye çevresindeki ülkelerle son derece yetersiz bir düzeyde ticaret yapmakta,
bunun yarattığı boşluklar da resmi ideoloji eksenli ustalıkla örü lmüş ve propaTürkiye

komşularını değiştiremeyeceğine

manlı kl ar arenasında

gandası yapılmı ş düşmanlıklarla doldurulm aktadır.

Durum böyle iken, dostluğunu kazanmak için uğrunda bir çok stratejik
çıkarı n ı tehlikeye attığı Amerika ile Türkiye son dere düşük düzeyde ticaret yapmaktadır. Y ıl lık dış ticareti yaklaşık bir trilyon dolar civarında olan Amerika'nın
bu miktarından Türkiye'nin aldığı pay sadece binde birler civarında ifade
edilmektedir. Ekonomi alanında Türkiye'nin içinde bulunduğu bütün yetersizliklerine rağmen, Amerika ile olan bu başarısız ticari ortaklığın nedeninin cevabı
iktisadi değil, siyasi olmalıdır. Öyle ise 2. Dünya Savaşı sonrası Amerika ile
kurulmuş olan askeri ve güvenlik alanl arındaki "kader ortaklığı"mn Türkiye'nin
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be lini doğ rultacak bir iktisadi ortaklığa neden dönüşmediği araştırılması
gereken, daha doğrusu altından kalkılması gereken bir sorun olmalıdır. Bu soru/n
kabaca şudur : Amerikan aşkı pahasına çepeçevre kuşatılmış bir düşman lıklar
içerisinde, IMF ve benzeri uluslararası kuruluşların himmetiyle, bor batağında,
sürekli gü nü birlik yaşayan, edilgen ve kırılgan bir ülke, Amerikan imparatorlu ğunun bö lgesel varlığı için istenen bir durum mudur? Bu sorunun cevabı "evet"
ise, o zaman bundan Türkiye'nin veya daha gerçekçi bir ifade ile Türkiye'de gücü
elinde bu l unduran l arın ne beklediğinin de sorgu lanması gerekecektir.
Tekrar esas konuya dönmek gerekirse, soğuk savaş sonrası dönemde
yeni bir hegemonik güç dağı lımı yaşadığı gerçeği göz önüne alındığın
da, işgal ettiği stratejik co ğrafya nedeniyle Türkiye'nin istikrarsızlık vakumundan hi ç o lmazsa kendi imkanlarıyla uzaklaşmasının pek de kolay olmayacağı
ş imd i den kestiril ebilir. Türkiye l 990'lar boyunca süren ayrılı kçı bir terör hareketi
ile karşı karş ıya kalarak son derece önemli maddi kaynaklarını bu sorunun giderilmesine tahs is etmişti r. Bu kaynağın büyüklüğü ve ülke refahından ne kadar
büyük bir dilimi alıp göt ürdüğü ise somut olarak tespit edilmesi imkansız gibidir.
Ayrıca terör nedeniyle bölgede sürdürü len GAP gibi Türkiye ekonomisine tarım
dan enerjiye kadar bir çok alan da büyük katkıları olacak yatırımlar etkin bir şek
ilde sürdürülemed iği gibi, bu nedenle bö lgeler aras ı gelişmişlik farkları daha da
dünyanın

b e lirginleşmiştir.

Ayrıca

ekonominin son derece stratejik bir girdisi olan petrol fiyatl arı
sürekli bir şeki ld e yükselerek maliyet enflasyonunun temel nedenlerinden birisi
olmaya devam etmiştir. Başka bir önemli süreç olarak da Dolar ve Euro paritesi
özellik le son yıllarda Eoru'nun aleyhine gelişmiş ve bu da ihracatının büyük kıs
mını Avrupa Birli ği ülkelerine yapan Türkiye için dolar cinsinden büyük bir gelir
k aybı teşkil etmiştir.

Yine 1996'1arda patlayan Asya Krizi ülke ekonomisini son derece olumsuz
Bunun en önemli nedeni, Asya Krizine maruz kalan G. Kore,
Tayvan, Singapur, Malezya gibi ge lişmekte olan ülkeler ile aynı kategoride yer
almas ı nedeniyle, ul u slararas ı kurulu ş ların ve yatırımcıların Türkiye'yi de aynı
r isk kategorisine koyarak mesafeli ve olumsuz davranmış olmalarıdır. Özellikle
borç bulmak zorl aşmış veya borçlanmanın maliyeti artmış, uzun vadeli sermaye
g i rişleri azalm ı ş, gelen sermaye de kısa vadeli portföy yatırı mı şeklinde olduğun
dan üretime yönelik kalıcı bir katk ı yapmamış, sıcak para olarak daha çok destabilize edici bir fonksiyon icra etmiştir. Ayrıca krizden kurtulmak isteyen Asya
ülkeleri, ard ı ardına devalüasyonlar yaparak Avrupa'da Türkiye'nin tekstil gibi
temel bir takım ihracat pazarlarının d aralmasına neden olmuştur. Aynı dönemde
"kur-faiz-borç" kapanında olan Türkiye, kolay bir para politikası seçeneği
etkilemişti r.
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o lmadığınd an karşı

tedbirleri alamamıştır.
Bu dönemde yaşanan talep daralmalarının da ayrıca not edilmesi gerekmektedir. Örneğin Avrupa ekonomilerinin de nispi bir durağanlığa girmesi
nedeniyle, Türkiye bu pazardan ayrıca gelir kaybına uğramıştır. Bütün olumsuzluk larına rağmen Asya Krizi'ne nispeten yeterli rezerv stoku ile yakalanan
Türkiye bunu büyük tahribatlara meydan vermeden atlatmaya çalışırken, 1998
y ıl ında meydana gelen Rusya Krizi, özellikle bavul ticaretinin yapıldığı önemli
bir pazarın büyük oranda kaybolmasına neden olmuştur. Bu arada bu krizler
tesirini sürdürürken 1999 yılında Türkiye'nin beşeri ve fiziki sermayesine ve alt
yap ı s ına büyük hasar veren iki deprem meydana gelmiştir.
Büyük oranda Türkiye'nin kontrolü dışında gelişen bu "dışsal" krizlere, bir
de Türkiye'nin iç yapısında n kaynaklanan siyasi, ideolojik, teknik aksamalar
ilave edildiğinde , 1990-2000 arasındaki on yılın bir krizler dönemi olduğu
görülecektir. Bu krizlerin periyodu neredeyse iki yıla inmiş, son iki senede ise
adeta mevsimlik bir ivme kazanarak yoğunlaşmış bulunmaktadır. Nitekim
Türkiye'nin on yıllık büyüme rakamları bu istikrarsızlığı açık bir şekilde göstermektedir (Grafik -1)
Grafik-1 Ekonominin Büyüme Trendleri (1993-2001)
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5
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-5
-10
-15
-

Büyüme Oranları

Büyüme rakamları , Türkiye'nin on yıl boyunca genellikle yüksek oranlarda
büyüyüp, son derece derin bir şekilde de küçüldüğünü göstermektedir. Örneğin
1993 yıl ında oldukça yüksek bir oranda büyüyen ekonomi, 1994 yılında %6
oran ında küçülmüştür. Yine ardından gelen 1995, 1996, 1997 ve nispeten 1998
yı lla rında yüksek ve istikrarlı bir büyüme gerçekleşmiştir. 1999 yılında rekor
düzeyde küçü len ekonomi, bir yıl sonra 2000 yılında aynı oranda büyümüş, bu
kez de ardından 2001 yı lında 2. Dünya Savaşı sonrasının en büyük küçülmesi
yaşa nmıştır. Günlük ifadesiyle "biz hızlı toparlanırız" veya "Türkiye ekonomisi
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dinamiktir" gibi bilimsel anlamda aç ıklanmadıktan sonra pek bir anlamı olmayan
ifade lerin ötesine geçerek dramatik oranlarda küçülen bir ekonominin nası l olup
ta bir sonraki yıl adeta hiç bir şey olmamış gibi bir anda eski yüksek büyüme performansına kavuştuğu, yani bu sürec in arkasındaki dinamiklerin nitelikleri
araş tırılmalıdır.

Bu ve benzeri soruların bu çal ı şmadaki amaçlar doğrultusunda kısmen cevabını vermek için başlangıç noktası olarak büyümenin kaynaklarına bakılabi lir.
1994- 1995 yılları için yapılan bir çalışmada , gelirler açısından GSMH incelenmiş , b una göre faiz, kira, rant, kar, ücret, maaş ve dış alem kalemlerinden oluşan
GSMH'da büyümeye nelerin sebep olduğu irdelenmiştir. Buna göre, kamuda
maaş v e özel sektörde ücretlerin reel olarak gerilediği, üretim alanında bir takım
iyi l eş me l ere rağmen karların en iyi ihtimalle ancak geçmiş kayıpları telafi edebildiği, dı ş dengenin ise kısmi bir düzelme kaydettiği anlaşılmıştır. Bütün bunlar
bu dö nemdeki son derece yüksek büyümeyi açıklamaktan uzak bulunmuştur. Bu
dönemde büyümenin kayn ağı olarak başlıca rant ve faiz geliri tespit edilmi ştir.
Üretim in bir senede kendini bu kadar hızla toparlaması zaten gerçekçi bulunmamaktadır. Öte yandan akışkanlığı yüksek likit varlıklar kayıplarını hızla telafi
ederek kara geçebildikleri gözlemlenmi ştir. Bir başka ifadeyle, kriz döneminde
yatırım l arı bir kenara bırakıp, popüler ifadesiyle, "likit kalanlar" buradan son
derece yüksek kar imkanlarına kavuşmuşlardır. Bunun bir başka anlamı da
ekonomideki büyümenin kaynağının ya aşırı şişirilmiş bir talep yada çoğunlukla
sp ekülat if ba lon ekonomisi olduğudur ve bu iki çeşit büyümenin de
sürdürülebilmesi imkansızdır. Aşırı talep baskısı altındaki büyümenin sürdürülemeyişi, son tahlilde olmayan bir üretime dayanması ve bu nedenle talep bağım
lı büyümenin genellikle ithalatı körüklemesidir. Neticede bu süreç borçlanarak
finanse ed i l miştir. B unun da büyük oranda ödemeler dengesi sorunu yaratacağı
aç ı ktır. Spekülatif hareketlere dayalı bir büyüme ise sadece istikrarsız olmayacak, ay nı zamanda üretim ekonomisinin ve gelir dağılımının aşırı bozulması ile
neticelenecektir.
24

2- Kamu Kesimi: Sorunun ve Çözümün Ekseni
Son yıllarda frekansı ve derinliği artan ekonomik krizler, benimsenen
"resmi ideo lojnin" in yol açtığı siyasal düzenin yönetemeyişinin bir sonucu
olarak görü lmelid ir. Sistem krizine neden olan bu ideolojik sapma için 2. Dünya
Savaşı sonrası ortamında çok partili hayata geçiş başlangıç olarak seçilirse bu
çalışma a çısınd an anlam lı bir perspektif geliştirilebilir. Her ne kadar kağıt
üzerinde çok partili hayata geçi lse de Cumhuriyetin şeffaflık ve halka hesap vermeyi içeren demokrasi kültürüne uzak elitler koalisyonu, geniş Anadolu hinter
'' Taner Berksoy, "l996'da Ekonomik Sorun: İstikrars ı z lık ve Di zginlenemeyen Büyüme", Ekonomide
Durum, Türk i ş, Güz, 1996, s. 19-27.
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!and ının seçimlere katılma hakkını kullan abil eceğ i ni ama a lında hiç bir şeyi
değ i şti remeyeceğini ve bu bağlamd a aslında seçilemeyeceğ ini , kazara seçilerek

"iktidar" olsa da "muktedir" ol am ayacağ ını dü ş ünmüş o lm a lıdır ki , "ter ve ağı z
kokulular" ile meclis çatısını payl aş manın "külfetinden" pek erken bahsetmeye
baş l a mışlardır. Eğer bu gözlemin doğrulu ğu kabul edilirse, iktisadi pastadan ve
siyasi erkten pay almaya sıra geldi ğ inde bundan rahatsız olunması , cevabını
kendi içinde barındıran bir soru/ndur. İçinde bulunduğumuz süreçte esas mesele
ise, sözü edilen sorun ile yüzleşmeye hazır olunup olunmadığı ile ilgilidir.
Sistemi kilitleyen sorunla açık yüreklilikle karşılaşmak ve hes aplaşmak zorunda
isek bu nokta ihmal edilemez bir öneme sahiptir. Sistemin tepesinde yer alan
ancak çoğulcu-katılımcı demokratik temsil mekanizmal arına uygun bir geleneğe
sahip olmayan elitler koalisyonunun bu dışlayıcı tercihi , bazı durumlarda
Türkiye'nin dünya konjüktüründe meydana gelen gelişme ve fırsatlara seyirci
ka lmasına, bazen eksik adaptasyon sağlamasına, bazen de doğru tepki verip
a rkasını sağlıklı bir şekilde getirememesine neden olmaktadır.
Konuyla ilgili olmak üzere, ithal ikameci sanayileşme(İİS) nin bu bağlam
da evrimi son derece açıklayıcı niteliktedir. l 960'larda hı z ve yaygınlık kazanan
İİS , ilgili literatürde de açıklıkla ispat edildiği üzere, geçici bir sanayileşme paradigmasıdır. Buna göre, ulusal sanayinin belirli bir gelişmi ş lik aşamasına
gelmesini garanti edebildiği ve bu aşamadan sonra dış rekabete açık ihracata
dayalı büyümeyi mümkün kıldığı ölçüde başarılı olduğu düşünülebilir. 19601980 arasında ağırlıklı olarak tecrübe edilen İİS modeli, korumacı duvarlar
arkasında ulusal kıt kaynakların lehlerine tahsis edildiği yerli sanayinin, katma
değer yaratma, kalite ve maliyet konularında uluslararası eğilimlere ayak uydurmasını temin edemediği, Türkiye'den daha geri düzeyde iken aynı yola giren
Güney Kore, Tayvan gibi ülkelerin 1980'ler civarında gelip Türkiye'yi geride
bıraktıkları bilinmektedir. Mukayeseli olarak bakıldığında pek de başarılı
olmayan bu deneyime rağmen Türkiye ekonomisindeki korumacılık eğilimleri ,
sadece ekonomide değil, ekonomideki haksız rekabet ortamının devamını da
garanti altına almak üzere, siyasi alandaki bir diskriminasyon günümüzde de şu
ya da bu şekilde sürüp gitmektedir. Hatta 1980 sonrasında izlenen serbest piyasa
lehindeki refomlara rağmen, siyasi alanın sıkı sıkıya bu süreçten yalıtılmasının
arkasındaki nedenin, yeni dönemin fırsatlarının eski dönemin hakimlerinin denetiminde tutulmak olduğu yaygın bir kanaattir. Bunun sonucunda ortaya çıkan
tablo, Drucker'ın tahliline son derece uygundur. Böylece İİS döneminde kurulan
"istikrar" süreci, siyasi dinginlik ve toplumsal huzur anlamına gelmese de, kurulan çıkar ilişkilerinin ve "ahbap-çavuş demokrasisi"nin s ürekliliğini temin ettiği
ifade edilmelidir. Ardı ardına yıkılan , devrilip giden hükütlere rağmen , bürokraside, siyasette, iş dünyasında hiç mevzi kaybetmeyen "yüz"ler bu dönemin
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doğasını yansıtmaktadır. Neticede "korumacılığın paradoksu" olarak bilinen

"korunanların koruna koruna palazlanıp koruyanını ve kurtarıcısını esir aldığı~
durum gerçekl eş miştir. Bir ölçüde sistemin benimsediği ideolojik parad igmanın,
kendisini yutacak Frenkestayn'ı da yarattığı ifade edilebilir25•
Sürdürülebilir bir kalkınma için gerekli olan kaynakları yaratmaktan uzak
olan, tersine durmadan ulusal kaynaklarla beslenebilen bu yapının bir yerde kriz
yaratacağı bellidir. Bu krizin ilk patlak vereceği yer de tabiatıyla devletin mali
yapısındaki yetersizliklerdir. Bu bağlamda açıkların finansman yöntemleri ve bu
finansman sonucunda ortaya çıkan borcun döndürülmesinin toplumsal kesimlerin üzerine yansıması konunun ayrılmaz parçaları olacaktır. Bu son gündemin
tartışılmasında, yukarıda sözü edilen "çıkar koalisyonunun" oluşturduğu
tekelleşmiş "ortak yaşam" kültürünün çürümeye ve kokuşmuşluğa son derece
açık bir düzen olduğunun not edilmesi gerekmektedir. 1999 yılı itibariyle yapılan
bir takım çalışmalara göre Türkiye yolsuzlular ve rüşvet gibi alanlarda ilk sıralar
da yer aldığı tespit edilmiştir •
Bilindiği gibi, bütçe açıklarının finansmanı , toplanan vergilerden, enflasyonist etki yaratan emisyondan ve borçlar yoluyla sağlanmaktadır. Son bir
hesaplamaya göre, bütün dönemler boyunca para basma gelirleri, Türkiye'de bir
finansman aracı olarak son derece önemli bir motivasyon oluşturmuş, örneğin
her yıl bütçe açıkları GSMH' ın % 2-3 ü civarında bir kısmına denk gelecek şek
ilde bu yolla kapatılmıştır2 • Bu nedenle devletin enflasyonu bir çeşit "kamu
finansman" aracı olarak gördüğü rahatlıkla ifade edilebilir. Buna rağmen, borçlar
ağırlıklı olarak dış ve iç borçla finanse edilmiştir. Nitekim 1994- 2000 arasında
dış borçlar % l 00 artarak 65 milyar dolardan, 11 O milyar dolara çıkmıştır.
Konsolide bütçe açıklarının kamu gelirleri ile karşılanamayan kısmı iç ve dış
borçlanma ile veya MB kaynaklarına başvurularak finanse edilmektedir.
Bütçe açıklarının finansman yönteminin ekonomi üzerinde farklı sonuçları
va rdır. Merkez Bankası kaynaklarına başvurularak para arzını artırmak açıktan
fin ansman (monetizasyon) olarak adlandırılmaktadır. Cari fiyat düzeyinde para
b as ımı , paraya olan talepten daha hızlı bir şekilde artarsa ekonomik birimlerin
elinde fon birikmesine neden olur. Bu durum mal piyasasına talep fazlası olarak
yansır. Bu durumda denge kurulana kadar fiyatlar yükselmeye devam eder.
Kısaca özetlemek gerekirse, buradan çıkan sonuç, hükümetin emisyon hacmini
ve parasal tabanı genişleterek bütçe açıklarını kapatma yoluna gitmesinin
26

7

" Fikret Başkaya, Paradigmanın İflas ı : Resmi İdeolojinni Eleştirisine Giriş, 6. Baskı, Doz Yayınları , İstan
bul, 1997.
" Bu veril er için Uluslararası Şeffaflık Enstitüsünün endeksine ve Dünya Bankası'nın ilgili periyodik
yayınlarına bkz.
" IMF, "Country Economic Memorandum: Structural Reforms for Sustainable Growth, Executve
Summary" , Washington D.C., 2000, s. 2.
" Si nan Sönmez, "Bütçe Açığının F in ansmanı ve Enflasyon" , ODTÜ Gelişme Dergisi, 21(4), 1994, s.
579-603.
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enflasyon ile sonuçlandığıdır2 8 • Enflasyonist bir ortamda, borç ödemek için alı
n.an yeni borçlar, daha yüksek faiz ve ana para nın geri ödenmesi anlamına
gelmekte, borçlanmanın bütçe üzerindeki yükünü artı rmaktadır29 .
Öte yandan iç borçlanma tahvil ve bono satım ı yoluyla gerçekl eş ir. Tahvil
ve bono sa tı ş larının büyük bir bölümü bankalar tarafından satın alınmaktadır.
Kamu aç ıkl arı nın sürekli bir fon ta lebi yaratm ası ve banka kaynakl arı nın kamunun fo n ihtiyaçl arına yönelmesi faizlerin üzerinde baskı unsuru oluşturmaktadır.
eticede gerek ana para ve gerekse fa izi nedeniyle, borç stoğun un GSMH' ye .
oranı her geçen y ıl artmaktadır. 1990 yılında % 14.4 olan bu oran, 1999 yılında
% 29.3'e ulaşmıştır. 2000 yılında iç bo rç stoku yaklaşık 50, dış borç stoku da 11 O
milyar dol ar civarında gerçekleşmiştir. 2001 y ılı itibariyle 200 milyar dolar
civarında olan GSMH, son devalüasyon lardan sonra dolar cinsinden 170 milyar
dolar civarına gerilemiştir. Böylece iç-dış borç beraber düşünüldüğünde bumm
GSMH'nın neredeyse tamamına yakl aştığı , bunun da Avrupa Birliğince ifade
edilen % 60 oranı kriterinin çok üstünde olduğu gözlemlenmektedir.
Türkiye buraya çok kısa bir zaman diliminde gel medi ği gibi, buradan kurda çok kısa bir zamanda olmayacaktır. Türkiye ekonomisi, 1990'lara
bütçe disiplinini büyük oranda yitirmiş olarak girmiştir. Kamu Sektörü
Borçlanma Gereği (KSBG)' nin Gayri Safı Milli Hasıla (GSMH)'ya oranı
l 980'de %9 ve 1985'de %5'in altında iken , oran 1996 ve sonrasında artı şa geçip,
1993 yılında, yani 1994 yılında patlak veren ve büyük oranda 2000/20001 krizlerinin tohumlarının da ekildiği Büyük Kriz' in öncesinde % 12 seviyesine çık
mıştır. (Tablo-!) Nitekim bir kaç seneli ğine hızı yavaşlatılabilen söz konusu aç ık,
1999 yılında % 15 gibi "tarihi bir zirve" daha yapmış , ardından bu aç ı ğın
"döndürülebilmesi" ya da "çevrilebilmesi" paniği başlayınca 2000 ve 2001 yıl
l arındaki derin krizler yaşanmıştır.

tulması

Öte yandan, literatürde bütçe açıkları ile enflasyon atasında doğrusal bir
i li şkinin olduğuna dair ikna edici bulguların olmadığı, bu nedenl e de bütçe açık

larından enflasyonist bir etki yaratacağı nedeniyle çekinmenin yersiz olduğu

ifade eden çalışmalar da vardır. Ayrıca, Maasctricht Anlaşmasının Avrupa
Birliği'ne katılma kriterine göre toplam borç stokunun GSMH' ya oranı için
%60'ı üst sınır koyduğu, hatta bir çok Avrupa B irl iği ülkesinde söz konusu
oran ın bu civarda dalgalandığı, buna göre Türkiye için alarm verecek bir borç
tehdidinin söz konusu olmadığı da ileri sürülmektedir30 • Buna rağmen, başka bir
~ Sönmez, (2000).
"' Asaf Savaş Akat, "Türkiye Ekonomisine B ak ı ş: Y anı l g ıl ar ve Paradokslar" , htttp//www.ibun.
edu.tr/akat/, 1998.
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takım ekonometrik çalışmalara göre, konsolide bütçe açıkları ile enflasyon
aras ındaki ilişkinin zayıf çıkmasına rağme n , Kamu Sektörü Borçlanma G ereği

(KSBG) ile mukayese edildiğinde enflasyon ile uzun vadede son derece anlam lı
bir ili şk i elde edilmektedir.
Tablo-1 Kamu Sektörü Borçlanma Gereği ve Bileşenleri (milyon$)
Korıs .

Büt.

Faiz Son.

KSBG

Faiz

GSMH

ödemesi

Açığı

Açık

22307

27861

62421

423

711806

15219

7570

21445

1287

673901

45777

54804

112688

5348

1520871

80112

106428

154097

5754

1516367

68863

116675

169393

5850

1602176

121053

172610

216856

10533

1806277

50985

84450

102833

9993

1302566

68903

92165

88846

12537

1709367

151369

173384

163916

18307

1831160

146635

153597

151963

14993

1923581

142033

157256

206072

23547

2040315

214896

238471

265039

25396

1853418

184335

174084

305524

32614

2010024

Kaynak: Hazine ve Merkez Bankası kaynaklarından derlenmiştir.
Gerçekten de KSBG ile faiz ödemelerinin seyrinin paralel gitmekte olduğu
Grafık-2'de açıkça görülmektedir. KSBG 'nin faizleri yukarı çekici etkisi
" O.Cevdat Akçay, C. Emre Alper and Süleyman Özmucur, "Budget Defıcit, lnflation and Debt
Sustainability: Evidence From Turkey (1970-2000), Boğaziçi University, Working Papers, 2001.
" İ zzettin Ö nder, Hülya Kirmarıoğlu, Yeşim Kartallı, Kamu Açıkları ve Kamu Borçları : Teori ve Türkiye
Üzerine Bazı Göz leml er, Tiirk Harb İş Sendikası , Ankara, 1995.
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nedeniyle de bu enflasyona yansımaktadır32 • Dolayısıyla bütçe açıklarının ve
toplam borçlanma gereğinin artmasına paralel olarak kamu sektörünün faiz
ödemelerinin bütçedeki payı da hızla artmaktadır. Öte yandan bütçe açığının
finansmanında dış

borçlanma yönteminin kullanılmasındaki kriter; bütçe
GSMH' ye oranının % 7 seviyesinin üzerine çıkmamasıdır.
Bu seviyeden itibaren kreditörler, kredilerinin geri ödenmesinde sorun
çıkacağını düşünerek kredileri keserler ve geri ödeme talebinde bulunmaya
baş larlar. Türkiye'nin bütçe açıkları bu kriterin oldukça üzerinde seyretmektedir.
Örneğin bütçe açığının 1999 ve 2000 yıllarında sırasıyla GSMH'nın 11.5 ve 10.4
açı ğının

oranında gerçekleşmiştir.

Nitekim 1994 krizinin etkisiyle dış açığın GSMH'ye oranının %7.9'a çık
derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'nin kredi notunu
düşürmesine neden olmuştur. Aslında Türkiye'nin nasıl da çaresiz ve büyük
oranda çözümsüz bir durumla karşılaştığının tipik bir göstergesi 1994 yılındaki
krizdir. Krizin etkisiyle ekonominin % 6.4 küçülmesine ve böylece cari açığın
kapanmasına, yeni vergilerle kamu gelirlerinin artmasına ve son olarak da harcamalarda nispeten bir kısıntıya gidilmesine rağmen, dövize olan yoğun talebi
dizginlemek için yürütülen yüksek faiz politikası nedeniyle kamu açıkları pek
ması uluslararası

azalmamıştır.

Grafik-2: Borç, Faiz ve Bütçe
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Gerçekten de son yıllarda faiz ödemeleri bütçeyi ekonomik rasyonaliteden
sosyal barışı zedeler hale gelmiştir. Bu durum bütçe harcamalarının dağılımı incelendiğinde açıkça takip edilebilir. Gerçekten de fa ize
bütçeden ayrılan payın 1989-93 arasında % 20.6'dan, 1999 ve 2000 yılarında
sırasıyla % 38 ve % 48'e yükseldiği görülmektedir. Faiz ödemeleriyle il gil i
çarpıcı bir istatistik, faiz ödemelerinin 2000 yılı itibariyle vergi gelirlerinin yaklaşık % 90'ına ulaştığıdır. Bunun anlamı, sürecin bu şekilde devam etmesi durumunda çok yakında devletin bütün vergi gelirlerini sadece faiz ödemelerine tahsis etmek zorunda kalacağıdır. 2000 yılı Ocak- Ekim döneminde, yaklaşık 28
katrilyon olan genel bütçe gelirleri içerisinde vergi gelirlerinin yaklaşık 23 katrilyonunu oluşturduğu göz önüne alınırsa, bütçenin bütün diğer fonksiyonlarını
y itirebileceği beklentisi sosyal barı ş ı tehdit eden son derece gerçekçi bir
ihtimaldir.
uzaklaştırarak

Bütçe üzerindeki bu faiz yükü diğer harcama kalemlerini azaltıcı etki yapFaiz yükü hem reel kamu harcamalarını azaltmakta, hem de kamu
yatırımlarının daralmasına neden olmaktadır. Gerçekten de konsolide bütçe harcamalarında son yıllarda görülen artışın yatırım harcamalarından kaynaklanmadığı görülmektedir. 1992 yılından 1998 yılına kadar geçen sürede yatırımların
bütçe harcamaları içindeki yüzde payı 1992'de % 13 civarından 1998 yılında %
6.76'ye gerilemiştir. 1999-2000 yılında ise uygulamaya konulan istikrar paketi
nedeniyle yatırımlara ayrılan pay daha da gerileyerek %5 ve altına düşmüştür.
Görüldüğü gibi kamu yatırımlarına ayrılan ödeneğin payı hızla azalma eğili
mindedir.
maktadır.

Türkiye'de konsolide bütçe harcamaları içinde önemli bir payı da cari harcamalar almaktadır. 1990-1993 döneminde konsolide bütçe harcamalarının %
45'ten fazlası , 1994-1998 döneminde yaklaşık % 35'i personel giderlerine ve
öteki cari harcamalara tahsis edilmiştir. Cari harcamalar kendi içinde personel ve
diğer cari harcamalar şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Personel ödemeleri kalemi
cari harcamalar içinde en önemli payı almaktadır. Bu durum konsolide bütçe
kapsamındaki kamu kuruluşlarının istihdam ettiği kişi sayısının çeşitli nedenlerden dolayı yüksekliğinden kaynaklanmaktadırıı .
İncelemeden kolaylıkla görüldüğü gibi, başta faiz ödemeleri olmak üzere
bütçe harcamaları ağırlıklı olarak cari harcamalar ve transfer harcamalarına gitmektedir. Bunun anlamı, harcamaların reel ekonomiye uzun vadeli bir büyüme
potansiyeli sağlayacak alanlara gitmediği, bunun yerine kaynakların üretimle
ilişkisi olmayan kısır alanlara aktarıldığıdır. Böylece, mal ve hizmet üretimine
yönelik olmayan toplam transfer harcamalarının ve cari harcamaların bütçe
" Olumlu bir süreç olarak ifade etmek gerekirse, 1995 yılına kadar istihdamın %50'den fazlası kamu kesiminde gerçekleşmiş iken bu oran 1996'da %37.7'ye, 1997 y ılınd a ise %36.4'e geril em iş tir.
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içinde önemli bir yere sahip olmasına rağmen , yatırım harcamalarının payındaki
düşüklük, bütçenin varlık nedeni olan istikrar ve kalkınma fonksiyonlarını yer-

ine getiremediğine işaret etmektedir. Nitekim son yıllarda , 500 Büyük Sanayii
kuruluşunun açıkladıkları karları % 70 ve daha yukarı oranlarda "faaliyet dışı"

gelirlerden oluştuğu gözlemlenmiştir. Şirketlerin faaliyet dışı gelirinin büyük
oranda faiz gelirine dayandığı ise bilinmektedir. Drucker'in öngördüğü gibi,
ekonomi maddi zenginlik yaratamadığı halde bu süreçte birileri sürekli zengin
ol maktadır. Ancak bu zenginliğin mevcut pastanın siyasal önceliklere göre kamu
eliyle dağıtılmasına dayandığı , bu nedenle de yoğun yolsuzluk süreçlerini
içerdiği bilinmektedir. Nitekim "uluslararası yolsuzluk endeksine göre, 1999
yılında Türkiye yolsuzlukların en yoğun olduğu dördüncü ülke olarak ilan
edi lmiştir. Bu listede ilk üç sırada Çin, Rusya ve Endonezya'nın olduğu
düşünülürse, Türkiye'nin şeffaflıktan ve parlamenter denetimden son derece
4

yalıtılmış olduğu anlaşılabilir3 •

Bunun an lamı, ulusal kaynakların sürekli bir şekilde kamu politikaları
aracılığı ile bir kesimden alınarak başka kesimlere aktarılması yoluyla gelir
dağılımın artan oranlarda bozulmasıdır. (Tablo-2) Gerçekten de nüfusun sadece
%!'ine yani 650 bin kişiye milli gelirin % 16.6 sı düşerken, nüfusun yaklaşık 22
milyonuna milli gelirin sadece% 9.2'si düşmektedir. Hatta tepedeki en zengin%
1, ikinci en zengin ile de gelir farkını yaklaşık dörde katlamıştır. Gelir dağılımın
da en adaletsiz 29 ülke arasında yapılan bir çalışmaya göre, Türkiye 19. sırada
yer alarak üçüncü dünya ülkelerinin de gerisine düşmüş bulunmaktadır3 5 •

Tablo-2 Türkiye'de Gelir

Dağıhmı

Kaynak: DİE, 2000 yılı verileri
Nüfustaki

Payı(%)

1 (650 bin

kişi)

GSMH' daki

Payı

(%)

16,6

5

16.1

16

25.6

48

32.5

30 (23 milyon kişi)

9.2

~ Cheryl W. Gray and Daniel Kaufman, "Corruption and Development", Finance & Development,
Marxh 1998, s. 8.
" Ekonomik Forum, TOBB, sayı 10, Ekim, 2000, s. 58.
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Yeri gelmişken kısaca not edilmesi gereken bir husus da; enflasyonun
sadece bir kamu finansmanı aracı olarak görülmeyip, bu bağlamda son derece
etkili bir gelir dağıtımı araca olarak da kullanıldığı gerçeğidir. Sabit gelirli ve
kayıtlı kesimin enflasyona karşı kendini koruma olanaklarının çok sınırlı o l ması
nedeniyle, enflasyon yoksul kesimden zengin kesime, borç verenlerden de en
büyük borçlu olan devlete kaynak transferi anlamına gelmektedir. Devletin ise
elde ettiği bu geliri sosyal amaçlarla tekrar topluma kazandıramadığı, tersine
kısır faiz ödemelerine aktardığı yukarıda incelenmişti . Nitekim 2001 yılının ilk
çeyreği itibariyle Türkiye'de geçinme endeksi 750 milyona, fakirlik alt çizgisi de
400 milyona çıkmasına rağmen , asgari ücretin hala 120 milyon civarında dalgalandığı bilinmektedir3 6 •
Toparlamak gerekirse, son yıllarda Türkiye'de artan oranlarda spekülatif
büyümeye dayalı ve belli kesimleri zengin eden ve böylece toplumu tahrip eden
bir süreç yaşanmaktadır. Böyle bir ekonomik ve sosyal düzenin ancak demokrasi
dışı ortamlarda sürdürülebileceği bir gerçektir. Bu bağlamda "enflasyonu çözebilen bütün ülkelerin demokrasiyle idare edilen ülkeler" olduğu, Türkiye gibi bir
çok işin teknokrat ve bürokratlara havale edildiği çok az ülkede ise çözülemed iği
gözlemi burada not edilmelidir3 1 •

C- DIŞ AÇIKLAR VE EKONOMİK KRİZ
Ödemeler bilançosunun mal ve hizmet ticareti (ihracat ve ithalat) ile birliktransferler kalemlerini kapsayan bölümüne cari işlemler dengesi
(CİD) denmektedir. CİD açıklarının arkasında, yurt içi tasarruf-yatırım dengesizliği, daha da özelde ise kamu kesimi tasarruf açıkları bulunmaktadır •
Aşağıdaki kısımda konu bu boyutuyla ele alınacaktır.
te

karşılıksız

38

1- Cari İşlemler Dengesi
CİD'de meydana gelen gelişmeler, dış ticaret dengesindeki gelişmelerle son

derece paraleldir. 1990 yılından sonra yüksek harcamalar ve düşük oranlı
devalüasyonlarla dışalım talebinin şişirilmesi cari açığı 1992'de 974 milyon
dolara ve 1993 yılında 6,4 milyar dolara yükseltmiştir.

" Petrol İ ş, "Yeni Gibi Sunul an Eski Bir Program", Yayın no 68, Haziran 2001.
" Asaf Savaş Akat, "1994 Bunalımı Üzerine Çeşitlemel er'', Görüş , sayı, 15, 1994, Bu yaz ı G ö rü ş
Dergisi'nin Mayı s 2001 sayısında yeniden iktibas edilmiştir. S.70-71.
" Na z ım Engin, "Ödemeler Dengesi, Kurlar, Sorunlar", M.Ü.AT Enstitüsü Avrupa Araştımıal arı Dergisi,
c.7, 1999, s. 12.
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Tablo-3 Ödemeler Dengesi Özet Sunum(Milyon, $)
Yıllar

990 991

992

993

994

262 50

974

6433 63

2339 2437 2638 984

995

996

997

998

999

000

Cari
işlemler

1364 9767

Dengesi
Doğ

rudan

00

83

79

22

59

72

22

54

73

38

12

47

24

411

917

158

37

70

634

6711

429

022

783

938

370

784

79

636

788

985

45

276

000 3020 396
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1994'te yüksek oranlı devalüasyon sayesinde 2,6 milyar dolar cari fazla
da bu fazl·alık 1995-1998 yılları arasmda tekrar açığa dönüşmüştür.
CİD 1998 yılı Temmuz-Eylül döneminde 2 milyar dolarlık bir gelişme göstererek 446 milyon dolarlık bir fazla vermiştir. Bu gelişme, ithalattaki düşmenin
yanı sıra işçi dövizleri ve diğer cari gelirlerdeki artış sonucunda gerçekleşmiştir.
oluşmuşsa

Konunun faizlerle ilintili boyutunu biraz daha irdelemek gerekirse,
1 990'ların başlarındaki yüksek faizin bir kaynağmm da reel olarak yüksek

düzeyde gerçekleşen ekonomik büyüme olduğu buraya kadar bir çok kez tekrar
edildi. Yüksek faizler konusunda bir biriyle bağlantılı üç etkenden bahsedilebilir.
Gerçekten de bir yandan böyle bir büyümeyi finanse edecek kadar gelişmiş
~ Yakup Kepenek, Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomi si, Remzi Kitabev i, İstanbul. 1999 .

., Nazım Engin, "Ödemeler Dengesi, Kurlar, Sorunl ar" , M.Ü.AT Enstitüsü Avrupa Araş tırmaları Dergisi,
c.7, 1999, s. 12.
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ve derinleşmiş bir finansal piyasanın olmayışı kullanılabilir ulusal fonl arın
üzerindeki baskıyı artırarak faizi yukarı çekerken, öte yandan yetersiz kalan
ulusal kaynakların yabancı sermaye ile ikame edilebilmesi için faiz oranların ın
yüksek tutulması bunun ana iki nedeni olarak gösterilebilir.
Bir üçüncü faktör olarak da, özellikle ekonominin hızlı büyüdüğü yıllarda,
sanayinin kullandığı ara mal girdisinin büyük oranda ithalata dayanması ve yüksek faiz politikalarının göreceli olarak ithalatı ucuzlaştırması nedeniyle ithal mallarda tüketim patlamasının yaşanması bir yandan döviz talebini artırırken , öte
yandan bunu temin etmek üzere de sürekli olarak yüksek faiz politikası takip
edildi.
Nitekim spekülatif sıcak paranın getirisi, yüksek faiz ve yavaş devalüasyon
nedeniyle 1989-1994 arasında dolar bazında %10 ile %28 arasında değişti 41 •
Böylece yüksek faiz politikası sonucu sadece kamu finansmanı değil, aynı
zamanda dış denge de disiplinize edilemez oldu. Örneğin 1980'lerde % 4.1 olan
i hracatın gayr-ı safı milli hasılaya (GSMH) oranı, 1980-88 arasında% 13.3 'e
çıkarken ithalat aynı dönemde % l l.3'ten % 16.4'e çıktı. Bu dönemde nispeten
başarılı giden cari denge daha sonra sürekli bir şekilde bozulmaya devam ederek,
2000 yılında yaklaşık l O milyar dolar civarında açık vererek, 1999 yılında uygulanmaya başlanan İMF destekli uyum programının başarısızlıkla sonuçlanması
na neden oldu. 2000 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranı da% 50 gibi son
derece düşük düzeyde gerçekleşmiş oldu.

2- Sermaye Hareketleri
Tablo-3 incelendiğinde göze çarpan ilginç noktalardan bir tanesi, cari
dengesinin hemen her dönem açık vermesine rağmen, rezervlerdeki
artışın bir göstergesi olan genel dengenin (CİD, doğrudan yatırımlar, portföy
yatırımları, uzun ve kısa vadeli sermaye, net hata ve noksan) tüm dönemlerde
fazla vermiş olmasıdır. Bu paradoks, rezerv artışlarının kaynağının olağan değil,
olağan dışı döviz girişleri olduğunu göstermektedir. Rezervlerdeki inişli çıkışlı
gelişmede en önemli pay kısa vadeli sermaye hareketlerinindir. CİD genel olarak
açık verdiği için rezervlerdeki artış esas olarak kısa vadeli sermaye hareketlerinden kaynaklanmaktadır.
işlemler

Kısaca ifade etmek gerekirse, ülkeye giren yabancı sermayenin üretim yerine, hizmet sektörlerinde yoğunlaşması ve spekülatif amaçlı kısa dönemli sermayenin artması, ülkenin ekonomisini olumsuz etkileyen gelişmelerdir. Diğer
" Taner Berksoy ve Burak Saltoğlu, Türkiye Ekonomisinde Sermaye Hareketleri, İTO, yayın no, 58,
İ s tanbul, 1998.
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yandan, içinde bulunduğumuz yoğun uluslararası rekabet konjonktüründe,
katma değer boyutu kısıtlı olan bir ihracat performansının uzun soluklu olması
beklenemez. İhracat artışında en önemli araçlardan olan döviz kurunun dış sermaye hareketlerine bağlı hale gelmesi rekabet gücünün sürekli ucuz emek üzerine kurulu olmasını gerektirmektedir. Bu ise, uzun dönemde, gerek ekonomik
gerekse sosyal olarak sürdürülebilir bir politika değildir4 2 •
Yüksek oranlı büyümenin ilk göze çarptığı yıl 1990'dur. Bu yıl büyüme
neredeyse iki haneli rakama (9.4) ulaşmıştır. Bu büyümenin kaynaklarına
bakıldığında, krizin izini takip etmek daha kolay olacaktır. Büyümenin kaynaklarından birisi şüphesiz geçmişle mukayese edildiğinde son derece yüksek
düzeyde gerçekleşen yabancı sermaye girişidir. Sennaye yapısı güçlü olan
ge lişmiş bir ülke ile seımaye darboğazı içerisinde olan bir ülke karşı karşıya
ge ldiği nde, nelerin olabileceği son derece aç ıktır : Sermaye darboğazındaki
ge lişmekte olan ülke, sem1aye kaçışının önüne geçmek ve yeni sermaye çekmek
için yüksek faiz politikası uygulamak zorunda kalmaktadır. Aynı zamanda
emeğin uluslararası hareket yeteneğinin son derece sınırlı ve gelişmekte olan
ülkelerde oldukça ucuz olması nedeniyle yabancı sermayenin gelmesi için gerekli bir ortamın oluştuğu ifade edilebilir.
Bu durum Türkiye için de kısmen geçerlidir. Hatta yabancı sermayeyi çekmek konusunda l980'1i yılların başında yapıl an bir çok atılım sonucunda bir kaç
sene içinde sermaye girişlerinde büyük art ı şlar kaydedilmiştir. Örneğin 1987
yılında sadece 100 milyon dolar olan doğrudan sermaye yatırımları, 1992 yılın
da 800 milyon dolara sıçramıştır. 1993- 1998 ortalaması ise 600 milyon dolar
olarak gerçekleşmiştir.
kısa

Ne var ki, gelen sermaye ülkedeki ekonomik
veya uzun vadeli olabilmektedir:

yapının doğas ına bağlı

olarak

ı Eğer bir ülkenin pazarı nispeten büyükse veya baş lıca gelişmiş sofistike
pazarlara yakın, siyasi ve ekonomik olarak bunlarla ilişki içerisinde ise,
ı

Ekonomik alt

ı

Makro ekonomik dengeler

• Ucuz

yapı gelişmiş ,
kurulmuş ,

olması yanında emeğin

teknik bilgi ve

donanımı

yeterince

geli şmiş,

• Vergi mevzuatı, teşvikler cazip,
'' Berksoy ve Saltoğlu ( 1998), s. 88.

149

İbrahim ÖZTÜRK

•

Bürokratik süreç ler kolay ve yabancı sermayeye sıcak bakan bir nitelik-

te,
• Ü lkede m ülkiyet hakları ve u l us l ararası tahkim konusunda ikna edici
kurumsal ve
• Yasal düzenlemeler yapılmış ise,
bu ü lkelerin yabancı sermaye için son derece çekici ve karlı olduğu bilinmektedir'13. Yaban c ı sermaye açıs ın dan böyle bir cazibe merkezi haline gelen ülkelerin
de bunlara şart koyması, vergilendirmesi mümkün olabi lmektedir. Yabancı
Sermayenin ülkenin uzun vadeli kalkınma potansiyeline katkıda bu lunması için
gerekli bazı önem li şartlar şunlardır:
•

Uzun vadeli olarak ge lerek üretime yönelik yatırımlara yönlendirilme-

lidir.
• Yapılan yatırımların üretim faktörleri açısından ülkede var olan
"mukayeseli üstünlükleri" dikkate alması gerekmektedir. Buna göre belli oranlarda yerli işçi istihdamı şaıiı yerine getirilme lidir.
• Ülkenin uzun vadede ihtiyaç duyduğu teknolojinin ülkeye getirilerek
yerli imkanlarla üretilebilir hale getirilmesi gerekir. Yabancı sermaye ülkeden
ayrıldığında hem ilgili üretim kültürü ve organizasyonu, hem de teknoloji
böylece içeride kalabilecektir.
üretimin hepsinin iç pazara deği l , belli bir kısmının döviz
kazandıracak şekilde dış pazarlara yapılması gerekmektedir.
•

Yapılan

• Yatırımın yapıldığı ülkenin sosyal ve kültürel dokusu ile en yüksek
düzeyde uyumun sağlanması için okul, hastane ve benzeri gerekli kültürel
katkıların yapılması beklenmelidir.
Türkiye l 990'lar civarında bir çok önemli adım l ar atmışsa da yabancı sermayenin gelmesi için gerekli bir yapının kurulamadığı açıktır. Yabancı sermayeyi çekmek için gereken yukarıdaki şartların neredeyse hiç bi ri yerine getirilmiş say ı lamaz. Ayrıca bu şartlar yabancı l ar açısından bir bütün olup, bir kaçının
olması yeterli bu lunmamaktadır. Örneğin, reel ücretlerin sürekli gerilemesine
rağmen, gerek emeğin kalitesi ve gerekse u cuzluğu kon usunda daha iyi olan ve
bunun yanında diğer şartları da yerine getiren bir çok gelişmekte olan ülke
Türkiye'nin çok fazla önüne geçmiş lerdir. Gerçekten de 2000 yılından geriye
" Dünyada en çok doğrudan yaban c ı sermaye yatırımı yapan Japon yatırımcılar arasın da her y ıl yapılan
anketlere verilen neredeyse değişmez cevapl ardan derlenmişlerdir. Bkz. Japan Economic Almanac,
.J ETRO , Tokyo,ı998.
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doğu bakıldığında, son 15 senede gelen toplam doğrudan yabancı sermaye
yatırı mının sadece 7.7 milyar dolar ve bunun da -bankalar hariç tutulmasına rağ

men- Türk özel sektörünün sadece 1999 yılında yabancı ülkelerden yaptığı uzun
vadeli borca eşit olduğu görülürse, son derece yetersiz kaldığı anlaşılacaktır"'.

D- EKONOMİDE KUR, FAİZ VE ENFLASYON DÖNGÜSÜ
Türkiye'de 1970'li yıllar ortalama % 20' lik bir enflasyon düzeyi ile
aşı lırken, enflasyon oranı 1980-90 arası % 35-40, 1990'ın hemen başlangıcı ile
beraber % 60-65 bandına yerleşmiş, 1990'1ı yılların sonunda ise % 80'lerde dalgalanmıştır. Bu dönemle ilgili olarak not edilmesi gereken önemli bir gözlem,
son 20 senede enflasyonun kalıcı bir şekilde üç haneli hiperenflasyona
dönüşmediği gibi, kalıcı bir şekilde %20 gibi bir düzeye de inmediğidir. Türkiye
koşullarında "makul" sayılabilecek düzeylere indirilememiş olması ilgi çekici
bulunmakla beraber, bu düzeylerdeki bir enflasyonun adeta toplumsal bir
meşruiyet kazandığını da ifade etmek mümkündür. Dolayısıyla üst ve alt çıtasıy
la Türkiye enflasyonla yaşamaya alışan son derece orijinal bir örnek olarak literatüre girmiştir" 5 •

1994 krizi ve öncesinde yaşanan deneyimler, ekonomik krizlerin "dövizfaiz-enflasyon" döngüsüne dayandığını son derece öğretici bir şekilde ortaya
koymaktadır. Nitekim yukarıda bahsedilen tarzdaki yüksek faiz politikasının
sürdürülemez olduğu 1994 krizi öncesi anlaşılmıştı. 1993 yılının ortalarında
siyasi otorite kamunun faiz yükünün çok yüksek olduğunu ve kısa dönemde
uygulanacak politikaların faiz oranlarını düşürme amacını taşıyacağını açıkla
maya başladı.
Bu amaçla ekonomiye likidite sokulmaya başlandı. Uygulanan bu politika
sonucu likit fonlar borsa, döviz ve altın piyasası arasında gidip gelmeye başladı.
Spekülatif hareketlerdeki bu gelişme hem döviz kurlarını yükseltti hem de faizin
düşmesini engelledl. Bunun üzerine siyasi otorite, dövize olan talebi yüksek
döviz rezervlerini satarak sınırlamanın mümkün olacağı, bu şekilde piyasada
dolaşan paranın menkul kıymetler borsasına yöneleceği varsayımı ile hareket
etmekteydi.
Oysa piyasa yapıcı büyük bankaların yüksek devalüasyon beklentisi ile
hareket etmeleri dolayısıyla piyasaya sürülen döviz, mevcut talep baskısını
gideremedi ve döviz fiyatları yükselmeye devam etti. Diğer yandan İMKB o
dönem için 52 milyon dolar gibi dar bir işlem hacmine sahipti ve piyasada
" Ahmet Ertuğrul ve Faruk Selçuk, "A Brief Account of the Turkish Economy: 1980-2000", Russi an and
East European Finance and Trade, Forthcoming, February, 2000.
" Asaf Savaş Akat, "The Political Economy of Turkish Inflation", Joumal of Iııtemational Affa irs, Fail,
2000, 54, No.l.
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spekülatif sermayeyi emme derinliğinden yoksundu 46• Neticede bu
süreç, 1993 yılı sonbaharında dış ticaret bilançosunun çok yüksek düzeyde açı k
vereceğinin anlaşılması üzerine, Moody's ve Standard and Poors gibi ulusl ararası
derecelendirme ve değerlendirme kuruluşlarının Türkiye'nin kredi notunu
"yatırım yapılabilir ülke"derecesinden "spekülatif ülke" derecesine dü şürmesine
yol açmıştır. Bu durum dış piyasalardan borçlanma imkanını sınırlandırm ış ve
sermaye çıkışını hızlandırmıştır. Yatırımcıların dövize olan yoğun talebi ve
bankaların hayli yüksek düzeye ulaşan döviz açık pozisyonlarını kapatma girişimleri piyasalarda devalüasyon beklentisine yol açmış ve de ithalat talebini
artırmıştır4 1 .

Dış borçlanmanın imkansız

hale

geldiği

böylesi bir dönemde, bankalar bir
bir yandan da mali sisteme
pekiştirebilmek için yurt içi efektif taleplerini karşılamaya çalışıyor
lardı4M . Doğru bir kararla, sistemde yeni bunalımları önlemek için gerçek kiş i lere
ait TL ve döviz cinsinden mevduata devlet güvencesi getirilerek krizin bir derin
kaosa dönmesi önlenmiştir.
yandan
güveni

dış borçlarını karşılamaya çalışırken, diğer

Sonuç olarak Ocak 1994'te döviz kuru 19.000 TL/$, MB rezervleri 7 milyar dolar iken Nisan l 994'te döviz kuru 38.000TL/$'a çıkmış, uluslararası rezervler de 3 milyar dolara düşmüştür. 5 Nisan 1994'te hükümet dengeleri yeniden
kurmak ve mali piyasalarda istikrarı sağlamak amacıyla "Ekonomik Önlemler
Uygulama Planını" ilan etti. İlk iş olarak TL üzerindeki aşırı değerlenme
baskısını kaldırmak, böylece cari dengeyi düzetmek, ihracat yaparak üretim, istihdam, dış açık sonunu çözmek, GSMH' nin % 12'si gibi son derece yüksek oranlara ulaşan kamu açığını kontrol altına alabilmek ve borçlanmanın faiz oranlarını indirmek için kamu menkul kıymetler ihalelerinin iptaline ve
Hazinenin finansman ihtiyaçları için MB kaynaklarına yönelmiştir.
Özet olarak ifade etmek gerekirse, 5 Nisan 1994 Kararları'nın alınması 
na yol açan krizin temel nedeni kamu maliyesi dengesizliğinin genel bir
iç dengesizliğe yol açmasıdır. Böylece, I 989'dan l 993'e kadar özel kesim
tasarrufları istikrarlı olarak artarken kamu tasarrufları devamlı düşerek
1992-1993 'te eksi oranlara inmiştir. Kamu tüketim harcamalarında özel tasarmflar kullanılmıştır. 1993'te kamu tüketiminin %25'i özel kesimden borç alı
narak gerçekleştirilmiştir.
" Kepe nek, Yentürk, ( 1999).
" M. İnce , Devlet B o rçl a nmas ı, Seçkin Yayınevi, İ stanbul, 1996, s. 76
" Ni tekim, bu aşamada sistem çok ciddi bir likidite sorunu ile ka rş ılaşmı ş ve yükümlülüklerini yerine
getiremeyen TYT Bank, Marmara Bank ve lınpex Bank' ın faali yetlerine bu dönemde son ve ri lmiş ti r. 2000
yılı içerisinde yaşanan ve yaklaşık 25 katrilyonluk bir zarara neden olan batık bankalar tecrübesinin
arkasında bu sürecin rolü not edilmelidir.
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e ar ki , dengeleri düzeltmeden yapay yolla faiz oranlarını düşürme
aba 1 faiz ora nlarında çok daha yüksek oranda bir s ıçramaya neden oldu .
Hemen bu kararların ardından faizler çok yükselmiş artan para talebinin
bak ı ıyla mevduat faizleri %140'a kredi fa izleri ise %250-300'e ulaşmıştır.
Hazinenin daha yüksek faiz oranlanyla kısa dönemli borçlanmaya gitmeine karş ılık, döviz piyasası bir türlü istikrara kavuşturulamamıştır. TL
yabancı paralar karşısında aşırı değe r kaybederken, piyasadan para çekilmek
için tekrar döviz s atışına geçilmiş ve MB rezervleri hemen hemen yarısına
inmiştir.

Öte yandan yapısal reformların yürürlüğe konulamaması nedeniyle kamu
l 994'te de devam etmiştir. Toplam borç stoku 1994 sonunda önemli artışlar göstermiştir. Bununla beraber 1995 Şubat ayından itibaren
hükümet, iç borçlanma politikasında vadeyi uzatarak ve faiz oranlarını
düşürerek belli bir başarı sağlamıştır. Ortalama ücret ve maaş ların fiyat
artış larının gerisinde kalıp reel olarak daralmasıyla ve reel faiz politikasıyla
büyük tasarruf sahiplerinin önemli rantlar kazanmasıyla gelir dağılımındaki
bozulma hız kazanmıştır.
açıkları

Ekonomideki bütün bu istikrarsızlıklara, 1995 genel seçimleri sonucunda siyasi istikrarsızlık da eklenmiştir" • Kurulan Koalisyon Hükümeti
ekonominin yapısal sorunlarının çözümü için, 6 Mayıs 1996'da "Yapısal
Reform Düzenlemeleri"ni açıklamıştır. Fakat Haziran 1996'da hükümetin
dağılmasıyla 5 Nisan Kararlarıyla benzerlik gösteren bu kararları uygulama
imkanı bulanamamıştır. Ekonomik istikrarsızlık sorununa, 1997 yılının ikinci yarısında Asya Krizi, 1998 yılının ikinci yarısında Rusya Krizi ile derinleşen küresel krizin olumsuz etkilerinin de eklenmesi, ardından gelen iki
büyük deprem, kamu bankalarının biriken görev zararları, borçlanma faizlerinin
yüksek ve vadelerinin oldukça kısa kalması , KSBG'nin artmaya devam etmesi ve
bütün bunların sonucunda ekonomide baş gösteren daralma ile 1999 yılında Türk
ekonomisi yüzde 6. 1 ile 1994 yılındakine denk bir küçülme yaşamıştır.
9

Bunun üzerine 2000 yılı başında IMF ile on yedinci "standby anlaşması"
"Yeniden Yapılanma ve Reform Programı" adı verilen bu anlaş
manın temel hedefi olarak, her zamanki gibi, "enflasyonu düşürmek ve adil bir
bölüşüm düzeni kurmak" şeklinde belirlenmiştir. Bu hedefe ulaşmak için de altı
temel alanda reform programa alınmıştır. Bunlar;
l- Sosyal Güvenlik Reformu,
2- Bankacılık ve Finans Kesimi Reformu,
imza lanmıştır.

~ Seyhun Doğan, "Türkiye'nin 1990 Sonrası İstikrar Arayışları ve IMF ile Olan İlişkileri", Banka ve
Ekonom ik Yorumlar; Haziran 1999, s. 2-30.
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3- Özelleştirme ve Uzun Vadeli Yabancı Sermaye Konularınd aki Yasal
Reformu,
4- Vergi ve Maliye Reformu,
5- Kamu Banklarının Yeniden Yapılandırılması ve Özell eştirilm esi
Yolundaki Reformlar,
6- Tarım Refomrn 50 •
Programın başarılı olması için döviz kuru belirli bir aralıkta sabitl enmi ş,
ücretler ve maaşlar dondurulmuş , kira artış oranları kağıt üzerinde de olsa sınır
l andırılmış , böylece iç talep daraltılarak faiz ve enflasyonun programlanan düzeye inmesi hedeflenmiştir. O dönemde kamu oyunda oluşan büyük moral bozukluğu ve yeni bir seçim sonrasında çok farklı üç parti arasında ortaya çıkan uzlaş
ma da dikkate alınarak bu programın "artık Türkiye'nin son şansı" olduğ u yaygın
bir şekilde kabul edilerek kamu oyu tarafından desteklenmiştir. En azından program inandırıcı bulunmuştur. Nitekim 2000 yılı sonuna doğru, faizde ve
enflasyonda hedeflenen rakamlara yakın oranda gerçekleşmel er olmuş, bu arada
ekonomi beklenenin üzerinde büyümüş , aslında bu şaşırtıcı durum, "hem büyüyor, hem de enfl asyonu düşürüyoruz" şek linde günü birlik bir ifade ile açıkl an
maya çalışılmıştır '. 2000 yılındaki büyümenin kaynağı ise döviz kurunun sabit
tutulması nedeniyl e Türk parasının reel değer kazanması ve böylece ithal tüketimin patlam as ı, iç piyasada tüketici kredi faizlerinin hızla düşmesi nedeniyle
dayanıklı tüketim mallarında yaşanan talep patlaması olmuştur. Bu arada ithalatta bu patlama yaşanırken, ihracat yerinde saymış , beklenenin de üzerinde cari
işlemler denges i on milyar dolar ile tarihi bir rekor kırmıştır.
Öte yandan, yıl sonu yaklaşıldıkça şirketlerin açık pozisyonlarını kapatmak, yabancıların kar realizasyonuna gitmek gibi her sene tekrarlanan rutin
iş lemleri nedeniyle dövize olan talep artmaya başlamıştır. Buna bir de Bankacılık
Üst Kurulu'nun bankaların bir an önce bilançolarını düzeltmeleri zorunluluğu
getinnesi, getiremeyenlere el konulması dövize olan talebi iyice zirveye çıkart
mış tır. Finans piyasaları ekonomi programının yarattığı bu gerilim altında yılın
son çeyreğinde önce Kasım 2000, ardından da Şubat 2001 krizleriyle sarsılmış,
Hazine dövize olan hücumu karşılayabilmek için toplam altı milyar dolar ihraç
etmiş ve rezevlerin tehlike sinyali verecek kadar gerilemesi söz konusu olmuş
tur52.
Altyapı

5

'° World Bank, "Turkey: Couııtry Economic Memorandum Structural Reforms for Sustainable Growth'',
September, 15, 2000, repon no 20657-TU.
" Dönemin Ekonomiden Soru ml u Dev let B ak a nı Recep Önal, 22 Kas ını tarihli Birinci Finansal Kriz'den
sadece iki gün önce 20 Kas ım tarihinde, Finance Dailogue Conference Board' ın İ s tanbul'da d üzenl emi ş
o ldu ğu "Ba nkac ılık ve Sermaye Piya sas ınd a Yen i Eğilimler" konulu konferansta yukarıdaki ifadeleri kul·
l a nmı ş tı.

" Türkiye'de yaşanan bu son iki kriz ve arkasındaki nedenler konusundaki son bir çalışma için bkz. Ercan
Uygur, "Krizden Krize Türkiye: 2000 Kas ım ve 2001 Şubat Krizleri", Ankara Ün iversitesi Siyasal
Bilg iler Fakültesi, 22 Mart 200 l.
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Böylece programın bu haliyle devam etmesinin imkansız olduğu
anlaşılarak yeni bir ekonomiden sorumlu bakan ile IMF ile yeniden anlaşılarak

bu kez "Güçlü Ekonomiye Geçiş" adı altında program revize edildi . Buna göre
yüzde yüze varan bir devalüasyon ile döviz kuru dalgalanmaya bırakıldı ve program bir anlamda "çıpasız" yani bu aşamada hiç bir şeyi hedefleyemeden yola
çıktı. Belli bir ortamın oluşmasıyla bu kez "enflasyon hedeflemesi" yapılacağı
açıklandı. Programın 2001 yılı ikinci yarısı itibariyle ihracatı canlandırarak, iç
talebi çok büyük oranda bastırarak cari denge açığını büyük oranda artıya çevirebildiği görüldü.
Bu arada faiz oranları tehdit sınırı olarak kabul edilen %90'lardan aşağıya
düşürülemediği gibi, doların yukarıya doğru olan dalgalanması bir türlü durdurulamayarak ekonomideki "dolarlaşma" süreci hızl anmış oldu. 2001 yılının son
çeyreğinde meydana gelen dışsal gelişmeler Türkiye'nin stratejik önemini artırın
ca, İMF daha önce bahsedilmeyen yeni kaynak tahsislerine giderek portföyündeki kaynakların üçte birini Türkiye'ye tahsis etti . Ekonominin % 9 civarında
küçüldüğü ve doların kazandığı bu değere rağmen yeterince ihracat yapılamaya
cağı ve 2002 yılında turizm gelirlerinde ön görülen düşme endişesi altında bu
borçların nasıl olup ta geri ödemelerin gerçekleştirileceği bilinmemektedir.
Özetlemek gerekirse, daha önce 1990'ların başında yaşanan sermaye
hareketi serbestisi tecrübesi ve kaybolmuş bütçe disiplini ortamında sağlanan
yüksek büyüme oranlarını mümkün kılan politikaların sürdürülemez olduğu
buraya kadar incelenmiş oldu. Yüksek büyümenin kaynakları arasında sermaye
girişi nin önemli bir yer tuttuğu ifade edildi. Bu sürecin sürdürülemez borçlanmaya ve cari denge açıklarına neden olduğu tartışmanın merkezini oluşturdu. Bu
açığın sürdürülebilmesi açısından hükümetlerin çözüm olarak kısa vadeli sermaye ithaline yöneldikleri, TL'nin konvertibil olmasını ve mali piyasaların
serbestleştirilmesini gerektiren bu çözümle bir nevi "İthalata Yönelik
Büyüme"ye geçiş dönemi başladığının altı çizilmiş oldu. Bu arada yüksek faizler nedeniyle TL değerlenince ithalat ucuz ve cazip hale gelirken, ihracatın sapmaya uğradığı ve böylece ekonominin dış şoklara aşırı derecede duyarlı hale
geldiği, bağımsız bir milli para ve maliye politikasının imkan ve sınırlarının
daraltılmış olduğu ifade edildi.

E- EKONOMİK KRİZLER VE REEL SEKTÖR
Türkiye ekonomisinde faiz, enflasyon, kur arasında dönüp dolaşan bu kriz
sadece kamu dengesini bozmakla kalmadı, aynı zamanda milyonlarca işvereni ve
çalışanı etkileyerek üretim, istihdam, gelir ve döviz kaybına neden oldu. 1996 ve
" Dündar Sağlam, "Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Türkiye", Banka ve Ekonomik
Yorumlar, Eylül 1998.
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sonrasında

leri

aşağıda

ekonomide
Tablo-4'de

yaşanan gelişmelerin

reel sektör üzerindeki

baş lıca

etki-

özetlenmiştir.

Bu tablodaki verilerden yola
mümkündür:

çıkarak aşağıdaki

gözlemleri yapmak

1. Ekonomideki tasarrufların GSMH' ya oranı son yıllarda bir azalma trendine girmiştir. Hızlı kalkınan ekonomilerde genel olarak bu oranın % 25 civarın
da gerçekleştiği düşünülürse, tasarrufların yeterli olmadığı, Türkiye halkının
sadece kazandığını değil, gelirinin elverdiğinden daha fazlasını tüketmek eğili
minde olduğu anlaşılmaktadır.
2. Zaten düşük olan ulusal tasarrufun özel kesimce yapıldığı, kamu kesimi
da tüketildiği anlaşılmaktadır. Bir başka ifade ile kamu kesimi açıkl arı
özel kesim tasarrufları ile finanse edilmektedir. Bu bölümde sıkça vurgulandığı
üzere, bunun anlamı, ülkedeki kullanılabilir fonlar üzerinde kamu kesiminin kurduğu baskı nedeniyle faiz oranları sürekli bir şekilde yüksek kalmakta, bu da özel
sektör yatırımlarını dışlayıcı bir etki yaratmaktadır (crowding out effect).
tarafından

Tablo-4 Reel Ekonomideki
1996

1997

-3.246.723
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oranı

21.1

Kamu tasarruf-Yatmm

Göstergelerdeki

1998

Yurtiçi Tasarruflar/GSMH
21

Başlıca

-2.867.670

1999

2000(1)

(sabit fiyatlar, 1998)
22.7

F'arkı

Gelişmeler

19.6

19.9

-6.343.460

-6.604.999

(sabit fiyatlar, 1998)
-4.393504
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Özel Tasarruf Yatırım Farkı (sabit fiyatlar, 1998)
1.673.958

876.352

3.826.966

4. 178.676

3.840.315

Tüketim
12.010.079

Top/anı

Kamu 1.477.842
10.532.237

Özel

Yatırımlar

23.112.713

41.373.768

3.166.999

5.878.199

10.347.006

15.681.781

19.9945.714

35.495.569

51.356.641

86.135.073

61 .703.647

101.816.854

(cari fiyatlarla milyar TL)

Toplam 3.690.310

7.397.638

Kamu 7.959.70

1.923.737

3.533 .793

4.866.648

8.287.386

5.473.901

9.177.308

13.633.595

22.269.675

17.261 .864

29.268.556

2.894.340

Özel

12.711.101

18.500.242

30.557.061

Sabit Sermaye Yatırımları
Toplam 3. 757.812

13.034.212

763.421

1.782.699

3.254.894

4.833.325

8.411.401

2.994.391

5.945.673

9.779.319

12.428 .540

20.857.155

22.3

24.I

Kamu
Özel

7.728.372

S.

Ser.Yatırımları/GSMH

24.8

26.l

(sabit fiyatlar, 1998)
24.4

------···-·---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sanayi Üretim Endeksi (1997= 100)
Toplam
103.4

89. 7

100

101.3

97.5

Kamu

96.6

100

103.8

103.9

100

100.3

95

105

99.4

Özel

86.8

İmalat Sanayii Kapasite Kullanım Oranı (Üretim değeri ağırlıklı yıllık ort., %)

Toplam

77. 9

79.3

76.5

72.3

75. 9

Kamu

82

81.3

81

78.9

80

Özel

76.5

78.6

74.5

69.8

74.2

Kaynak: DİE, DPT, TCMB ve TÜSİAD' ın 2000 yılı yıllıklarından derlenerek düzenlenmiştir.
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3. Son derece çarpıcı bir ş ekilde yatırım l arın kamu ve özel kesim ara ında
ki d ağ ı l ım ı n a ba k ı ld ı ğ ında , kamu kesimini n yatırı mcılı k eğ il imlerin in düştüğünü,
öze l sektö rün ise yatınm l a rd aki p ay ını artan oranl arda artırdı ğı görülmektedir.
4 . Buradan ç ı ka n sonuç, Kam u Kes imi Borçlanma G ereğ i (KKBG)'nin yük.
se k o l mas ı ve kamunun ülkedeki kullanı l abili r fon l arın büyük bir kı smını kontrol
etmes i bir üretim ve yat ırı m dürtüsüy le o lm adı ğ ıdır. Nitekim 2000 yılı
bütçes inde kamun un yatırı mlara ayırdığı pay sadece %5 civarında iken, buna
karş ılı k faiz ödemelerine ayrı lan payın yaklaşık % 48'lere s ıçradığı dikkate
a lı n ı rs a , kamunu n ya tırı m lardan vazgeçtiğ i rahatlıkla ifade edilebilir.
5. Yine sanayiini n kapasi te kull anım oranlarına ve sanayi üretim endeksine
bakı l dığında , kapas ite kull anı m oran l arının gerek kamu ve gerekse özel sektörde
o ld ukça düşük old u ğu ve % 80'ler c i varında dalga landığı görülmektedir. Üretim
endeksi ise bir i stikrarsızlı ğ ı sergilemektedir. Kriz ortamında kaybedilen üretim,
geni ş leme döneminde telafi edi lmekted ir. Bu da ekonominin uzun vadede
istikrar içeri sinde büyüme potansiye lini tehd it etmektedir.
6. Yatırımların GSMH içerisindeki payı % 20 civarında dalgalanmakta
o lup, kriz içerisi ndek i, bir ü lke için son derece tatm inkar bulunmalıdır. Ancak bu
din amizmin kaynağının özel sektör o lduğu yatırı mlardaki özel kesim paylarına
ba kıl a rak da a n laşıl abilir.
7. Son o larak 1994 krizinde % 8.4 ile en yüksek düzeye çıkan işs izlik
o ranı nı n 2001 y ılı dara l ması nedeniyle % 10'un üzerinde gerçekleşmesi ihtimali
son derece yüksektir54 • İşs i z l ik oran larının yüksek oluşunun üretici cephesinden
ifade ettiği bir gerçek de şirket iflas larıdır.
Önem li bir sivi l toplum kuru luşu olan ve ekonomide söz sahibi olan
TÜSİAD' ın başkanı Ş ubat kr izinden sonra yaptığı bir konuşmada, "bu fabrika l arı

kapatmak için,

kontrol

dışına çıktığ ı mesajını

işçi l eri

de sokağa atmak için açmadık" diyerek süreçlerin
vermeye çalışıyordu. Böyle bir ortamda emeğin
hak l arının ge li ştirilmesi ve korunması konusundaki yasal düzenleme eksikliği ve
-bir takım sektörler hariç- genel bir sendikas ızlaştırma politikası nedeniyle ücretlerin sürekli bir baskı altında tutulduğu ve (1990-1992 hariç) reel olarak sürekli
geri l edi ği ifade edi lmelid ir55 • Ayrıca, üretim artışları genel olarak yüksek ver·
im lili k artı ş l arından ziyade k riz dönemlerinde ortaya çıkan atıl kapasitenin kull anıma açıl masına d ayand ığ ından dolayı , bu dönemdeki üretim artışı ücretlere
yan sıtıl mamakta, bu nedenle de reel olarak bir artış olmamaktadır5 6 •
"
İ şsiz l iği n ö lçme ve değerl endirilmesine yönelik sorunların kısa bir incelenmesi için bkz., Tuncer
Bulutay, "Türkiye'de İşlend irme ve İ şsizl i k Genel Eğil i mleri'', Türk İş, Ekonomide Durum, Güz, 1996., s.
76-83 .
" Ha luk Kasnakoğl u , "Türkiye'de Ücretler ve Fiyatlar: l 960- 1995", Türk İş, Ekonomide Durum, Güz,
1996, s.49-57.
" Nurhan Yentürk, "Türkiye'de Düşük Ücretler Yatırımları Teşvik Ediyor mu?", Türk İş, Ekonomide
Durum, Güz, 1996.
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F-SONUÇ

Bu makale ekonomide bir "devlet sorunu" olduğu konusunu gündeme
getirmek üzere kaleme alındı. Kalkınma ekonomisi literatürü açısından
bakıldığında, gelişme sürecindeki bir ülkede piyasaların yeterince gelişmediği ve
ikti adi süreçlerin bir takım dışsallıklar nedeniyle sürekli bir şekilde sapmaya
uğradığı ve ekonominin genel dengeye yakınsaması için devlet müdahelelerinin
gerekli liği bilinmektedir. Türkiye'de de devlet müdahaleleri oldukça yaygın bir
şeki lde ekonomik hayatın gerçeği haline gelmiştir. Ancak literatürde tarif ve
tanı mı yapılan, kalkınma ekonomisinin sunduğu tercübelere uygun bir devlet
müdahalesinden çok, bizatihi devletin bu şekildeki varlığının sorunların kaynağını o luşturduğu hipotezi ileri sürüldü ve tartışıldı. Bu başarısız sürecin sonunda, devletin benimsediği dışlayıcı ideoloji nedeniyle kapalı bir politik-ekonomik
düzende yaratılan ve son derece yetersiz olan toplumsal artık değerin rekabetten
ve adaletten uzak bir şekilde dağıtılan bir rant sürecine dönüştüğü ifade edildi.
Bir yandan nüfus artarken, nüfusun ağırlıklı ortalamasını oluşturan dinamik
kesimin dünyadaki süreçlere de paralel olarak iktisadi, siyasi ve sosyal talepleri
artmış, tatminsizliklerini de çeşitli tepkiler şeklinde kamusal alana taşımak
istemiş lerdir. Ancak, artık değer, istihdam ve gelir üretemeyen ve bu nedenle de
toplumsal pastayı artıramayan mevcut siyasal düzen bu taleplere cevap verme
şansını kaybettiği için, özgürlüklerin budanması ve sistemin daha da içine kapanarak dünyadan izole olması söz konusu olmuştur. Bu nedenle sürpriz sayılmay
acak bir şekilde Türkiye'nin "vahşi kapitalizmi" son yıllarda yolsuzluk ve
çürüme ekonomisine dolu dizgin girerek uluslar arası istatistiklerde en üst
sıralara tırmanmıştır.

Sistemin, kısaca ifade ederek söylemek gerekirse, vatandaşlarına daha fazla
ekmek ve özgürlük getirecek yeni bir sisteme geçişe bu kadar soğuk bakmasının
arkasında hala mevcut sistemden nemalanan siyasetçi, bürokrat ve rekabete bir
türlü alışamayan eski düzen "bağımlısı" işadamlarının direnci yer almaktadır.
Ancak bundan çok daha önemlisi, yeni dönemde ideolojik olarak toplumsal
düzen üzerindeki kontrolünü kaybedeceğinden korkan "resmi ideoloji" eksenini
temsi l eden ve toplumun bir türlü karşısında göremediği , George Orwell'in
"Hayvanlar Çiftliği" adlı yapıtında bahsettiği, "Büyük Birader" yer almaktadır.
Burada tepeden inme, buyurgan ve son derece elitist sayılan Türk Modernleşme
sürecinin doğal evriminin sonuna gelinmediği not edilebilir. Bir başka ifade ile,
hala Türk toplumunun kendi başına bırakılacak ehliyeti elde edemediği görüşü
ve bu nedenle de "zararlı yollara sapma" şüphesini bu elitler gözünde sürdürdüğü
anlaşı lmaktadır.
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D o l ay ı s ı y l a sistemin yapısal bir katılığa (structural inertia) saplan dığı bö .1
bir orta mda toplumun kendi iç dinamikleri ile bir değişim sürecine ginn c
m ümkün olmamakta, bu nedenle de başlıca bir değişimin ufukta görülebilm ı
için si temin kendisini yeniden üretebileceği iktisadi kaynaklardan, siyasi ve id '.
o loj ik arg ümanlardan ve psikolojik olarak toplu~s~.l ~eşrui yet sağlayacağı
ge li ş m e l erd en ma hrum kalmasına paralel olarak guçlu bır dışsal motor gücün
gere ktiğ i a nl aş ılmaktadır.

İçinde bulunulan dönemde bu iki süreçten birincisinin çoktan gerçekl eş ti ğ ini yani sistemin kendini yeniden üretme kaynaklarının büyük oranda kısır
l aş tırd ı ğ ını bu makale ortaya koymuş olmalıdır. Dışsal motivasyonun da bunun

bir parças ı olarak küreselleş m e sürecinin mimarları tarafından gecikmeden devreye so kuldu ğu 11 Eylül ö ncesi ve sonrasında yaşananlardan açıkça anlaşı lmak
ta dır.

M akalenin son tespiti olarak geleceğe yönelik belirsizliklerin altı çizilmelidir. Türkiye toplumsal ve siyasal düzeni, irade elinde iken istemediği değişimi
ş imd i emri vaki bir şekilde yapmak durumundadır. Süreçleri önceden görerek
reform yolunu tutmak yerine direnen sistem, şimdi değişimi sellerin bulanık
ak ıntıları aras ında yapmak durumundadır. Gelecek alaca karanlık, değişimin
mim a rlarının ise bu konuda ne kadar samimi olduğu belli değildir. Değişime
d irenenler halft bir takım komplolar üreterek süreci savsaklayacak veya kendi
çı ka rl arı doğrultusunda manipule edecek kadar güçlüdürler.
Öte yandan değişimin ertelenmesi şansının da kalmadığı hesaba katı lırsa,
gelecek günlerin oldukça kaotik gelişmelere sahne olabileceği beklentisi söz
konusudur. Bu kadar kırılgan bir ülke için kritik parametre, küresel sürecin kontrolünü elinde bulunduranların nal!ıl bir Türkiye istedikleriyle çok yakından ilişk
ili ha le gelmiş olmasıdır. Eğer istikrarlı ve güçlü bir ülke anlamlı ise değişim tekerinin bu tümsekte kalmayacağını varsaymak mümkündür. Ama ya tersi geçerli
ise ... ! Rotasını kaybederek bir ormanda biteviye zaman ve efor tüketen toplumun
ö nüne, kendi çaresizliği sonucu yeni bir yol haritasının konulduğu açıktır. Açık
olmayan ise bu yol haritasının bizi buradan nereye götüreceğidir. Belki olaya çok
uz un tarihsel süreçler ve medeniyetler perspektifinden bakılabilirse, Türkiye'nin
kılavuzunun kimliği bizim buradan hangi limana çıkacağımıza da işaret edebilir.
İçeride aydınından ve devletinden kaçarken, dışarıda da azman bir
parçal ayıcı çark şeklinde üstüne üstüne gelen bir küresel sürece karşı direnmek
g ibi zor bir kaderin ağında olan bu millet için "talihin ve devranın zebun" olduğu
zor bir zaman geriye doğru saymaktadır.
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