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G‹R‹fi
Türkiye potansiyeli çok büyük bir ülkedir. Öyle ki, yeni flekillenen dünya düzeninde, Türkiye'nin, insan›, co¤rafyas› ve kültürel birikimiyle 21. asr›n flekillenmesinde önemli rol oynamas› gerekir. Dünya üzerinde oluflmakta olan yeni düzen Türkiye'ye önemli f›rsatlar sunmaktad›r. Türkiye 21. yüzy›l›n parlayan y›ld›zlar›ndan biri olabilir ve olmas› gerekir. Türkiye'nin 21. yüzy›ldaki geliflmeleri etkileyen bir ülke olabilmesi için ekonomik bak›mdan kuvvetli olmas› gerekmektedir. Ne yaz›k ki, özellikle son y›llarda izlenen IMF güdümlü ve denetimli
olmayan ekonomi politikalar› nedeniyle, Türkiye kendi sorunlar›yla u¤raflan,
ço¤u yapay olan bu sorunlarda sa¤lad›¤› flüphe götürür baflar›larla yetinmek zorunda kalan bir ülke durumundad›r.
Bu görüfllerimizin hakl›l›¤›n› net bir flekilde görmek için, Devlet Planlama Teflkilat›'n›n (DPT), 2023 y›l› vizyonuyla 2000 y›l›nda haz›rlad›¤› Sekizinci Befl
Y›ll›k Kalk›nma Plan›'na ve 2006 y›l›nda haz›rlad›¤› Dokuzuncu Kalk›nma Plan›'na bir göz atmak yeterli olacakt›r. 2001 - 2005 dönemini kapsayan Sekizinci
Befl Y›ll›k Kalk›nma Plan›, plan döneminde Türkiye'de milli gelirin y›lda yüzde
6,5 oran›nda artaca¤›n› tahmin etmektedir.1 2007 - 2013 dönemini kapsayan
Dokuzuncu Kalk›nma Plan›'nda ise hedeflenen milli gelir art›fl› yüzde 7'dir.2
Bu hedefler gerçekçi, belki de biraz temkinli tahminlerdir. Ne yaz›kt›r ki, IMF
yönlendirmeli yanl›fl politikalar nedeniyle Türkiye bu kalk›nma h›z›n› yakalayamamaktad›r. 3
E¤er Türkiye'nin milli geliri 4, 1998 y›l›ndan bu yana, Sekizinci Befl Y›ll›k Kalk›nma Plan›'nda öngörüldü¤ü gibi, her y›l yüzde 6,5 oran›nda artm›fl olsayd›
2006 y›l›nda 566 milyar YTL olarak tahmin edilen milli gelir, 722 milyar YTL
düzeyinde olurdu. Yani Türkiye'nin milli geliri 156 milyar YTL (yüzde 27,6)
daha fazla olurdu. Di¤er bir deyimle, Türk vatandafllar›n›n geliri yüzde 27,6 daha fazla olurdu. Olaya bir de baflka aç›dan bakmak gerekir. 1998 y›l›ndan bu yana milli gelir yüzde 6,5 artmad›¤› için, 1998 y›l›ndan bu yana kay›plar›n toplam›, 2006 y›l› fiyatlar›yla, 1 trilyon 5 milyar YTL tutmaktad›r. 2006 y›l› dolar kurundan hesaplayacak olursak, kay›p 700 milyar dolar dolaylar›ndad›r. Bu da
Türkiye'nin d›fl borçlar›n›n 3,5 mislidir.
1. VIII. Befl Y›ll›k Kalk›nma Plan›, sayfa 35, madde 290.
2. IX. Kalk›nma Plan›, sayfa 61, madde 326.
3. 2002 y›l›ndan bu yana y›ll›k ortalama yüzde 7.4 milli gelir art›fl› sa¤lanm›flt›r. Fakat bu h›zl›
art›fl dahi yüzde 6.1 olan 1999, ve yüzde 9,5 olan 2001 y›l› kay›plar›n› telafi edememifltir.
4. Burada milli gelir ile, Gayri Safi Yurt ‹çi Has›lay› (GSY‹H) kastediyoruz.
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2000 y›l›ndan bu yana Türkiye, insana ve teknolojiye yat›r›m yaparak 21. yüzy›ldaki konumunu güçlendirece¤ine yanl›fl siyaset uygulamalar›yla ortaya ç›kan
krizlerle u¤raflmaktad›r. Türkiye 1994 y›l›nda yaflanan krizden gerekli dersleri
ç›karamam›fl, ayn› nedenlerle 2001 y›l›nda tekrar mali kriz yaflanm›flt›r. Türkiye'nin yaflad›¤› mali krizler ciddi boyutlarda ekonomik krize dönüflmüfl, Türkiye bir türlü ekonomik ve sosyal yap›s›n› ça¤›n gereklerine uyduramam›flt›r.
Türkiye'nin iç ve d›fl borçlar› h›zla artmakta, gelir da¤›l›m› bozulmakta, iflsizlik
ciddi sorun olmaya devam etmektedir. ‹nsan sermayesinin önem kazand›¤› bir
dünyada Türkiye üniversite tahsili görmüfl insanlar›n› dahi ekonomiye kazand›ramamaktad›r. Türkiye'de üniversite mezunlar›n›n yüzde 20'sinin iflsiz oldu¤u
tahmin edilmektedir.
Türkiye gerçekten de potansiyeli yüksek bir ülkedir. Bu potansiyelin kaynaklar› Anadolu'nun stratejik konumu ve kültürel kaynaklar›d›r. Bu potansiyel ve
kültürel birikim Türkiye'ye dünya ticaretinde ve ülkeler aras› iliflkilerde çok
önemli avantajlar sunmaktad›r. Bu birikimi ile Türkiye, yeni oluflan dünya düzenine yön dahi verebilir. Anadolu, binlerce y›l, pek çok medeniyetin bir potada kaynafl›p iyiyi ve güzeli ar›nd›r›p günümüze tafl›yan bir yerdir. Anadolu Bat› medeniyeti ile Do¤u medeniyeti aras›nda, fakir ve zengin toplumlar aras›nda,
kalk›nm›fl ülkelerle kalk›nmakta olan ülkeler aras›nda, liberal ülkelerle güdümlü ülkeler aras›nda ve tüm yayg›n dinler aras›nda çok etkin bir köprüdür. Yeni
oluflan dünya düzeninin bir uzlaflma düzeni olmas›, hatta ondan da ileri farkl›l›klar›n yaratt›¤› bir zenginli¤e kavuflmas› için Türkiye çaba gösterebilir ve göstermelidir.
Bütün bu potansiyeline ra¤men Türkiye ne yap›yor? Üzülerek belirtmek gerekir ki, Türkiye vaktini kendi yaratt›¤› veya yabanc›lar›n telkin etti¤i sorunlarla
bo¤uflarak heba ediyor. Türkiye, b›rak›n yeni dünya düzeninin mimarlar›ndan
biri olmay›, yeni dünya düzenin gereklerini bile yerine getiremiyor; bu düzenin
gerektirdi¤i befleri ve teknolojik yat›r›mlar› yapam›yor, yetiflmifl inan gücünü
dahi kullanam›yor. Türkiye kendi yaratt›¤› veya telkin ile inand›r›ld›¤› sorunlar›n› çözmede kendine güvenemiyor. Reçetelerini yabanc›lardan, IMF ve Avrupa Birli¤i'nden almaya çal›fl›yor. Bu reçetelerden medet umuyor. Ç›kar üzerine
kurulu olan dünyada da, bu reçeteler haz›rlayanlar›n, yani yabanc›lar›n stratejilerine hizmet ediyor.
1998 y›l›ndan, hatta daha öncesinden bu yana Türkiye'nin kay›plar›n›n nedeni,
Türkiye'nin kendi hedef ve misyonunu tan›mlamamas›, bu hedef ve misyona uygun stratejiler gelifltirmemesi, IMF güdümlü ve denetimli istikrar programlar›
uygulamas›d›r. Türkiye'nin yukar›da sözünü etti¤im Befl Y›ll›k Kalk›nma Planlar› DPT taraf›ndan titizlikle haz›rlanmakta, fakat bu planlar, uygulamada
IMF'in görüflleri çerçevesinde tadil edilmektedir. Bir genelleme yapacak olur2
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sak, 1978'den bu yana Washington uzlaflmas› olarak bilinen IMF reçeteleri pek
çok kalk›nmakta olan ülkeye empoze etildi ve baflar›s›zl›klarla sonuçland›. Bu
programlar, uyguland›¤› di¤er ülkelerde oldu¤u gibi, Türkiye'de de olumsuz sonuçlar vermifl, Türkiye'nin, yeni bir dünya düzeninin olufltu¤u bir ortamda, çok
k›ymetli y›llar›n› kaybetmesine neden olmufltur. 5
Bu kitapta, k›saca yeni dünya düzenini tan›tt›ktan ve cumhuriyetin kuruluflundan
bu yana Türkiye'nin ekonomik hamleleri de¤erlendirdikten sonra, 2000 y›l›ndan
bu yana Türkiye ekonomisini, hedef ve stratejileri, elde etti¤i sonuçlar incelenmektedir. Amac›m›z mevcut durumun daha iyi anlafl›lmas›na yard›m ederek,
Türkiye'yi yeni yüzy›la tafl›yacak hedef ve stratejilerin saptamas›na katk› yapmakt›r. Gerçi, bu kitapta Türkiye için vizyon, hedef ve strateji önerileri de yap›lmaktad›r. Bu önerileri yaparken amac›m›z, Türkiye'nin kendi programlar›n›
oluflturma çal›flmalar›nda tart›fl›labilecek bir alternatif sunmakt›r. Türkiye d›flar›dan gelen reçetelere mahkum olmamal›d›r. Türkiye, iyi bir kat›l›mla yürütece¤i tart›flmalarla kendi programlar›n› oluflturabilecek ve baflar›yla hedeflerine
ulaflabilecek bir ülkedir. Bu tart›flmalar sonucu ortaya ç›kacak ulusal programlar Türkiye'yi parlak ufuklara tafl›yacakt›r.

I. TÜRK‹YE V‹ZYONU
Bu kitap bir "Türkiye Vizyonu" çerçevesinde haz›rlanm›flt›r. Kitab›n konular›
ele al›fl›n›n daha iyi anlafl›labilmesi için burada, bafllang›çta bu vizyonu aç›kça
belirtmek istiyorum. Bu vizyon flöyle belirtilebilir:
* Türkiye 21. yüzy›l›n flekillenmesinde çok önemli bir rol üslenebilecek bir ülkedir.
* Türkiye'nin insan yap›s›, jeopolitik konumu ve kültürel miras› böyle bir vizyonun gerçekleflmesi için yeterlidir.
* Türkiye yeni dünya düzeninde hak etti¤i konuma bu vizyonla ve kendi saptayaca¤› misyonla uyumlu, kendi saptayaca¤› programlar›yla ulaflacakt›r.
* Bu programlar istikrar programlar› de¤il, misyonunu gerçeklefltirmeye yönelik ulusal at›l›m programlar› olacakt›r.
* Türkiye'nin uygulad›¤› ulusal programlar, hakça paylaflmaya ve uluslararas›
iflbirli¤ine yönelik programlar olacakt›r.
Bu kitapta yapaca¤›m›z de¤erlendirmelerin yanl›fl anlafl›lmamas› için yayg›n
5. Bu konuda daha fazla bilgi için bak›n›z: Joseph E. Stiglitz, Küreselleflme Büyük Hayal
K›r›kl›¤›, plan b, 2002. s. 13. Stiglitz Dünya Bankas› dan›flmanl›¤› yapm›fl, 2001 Nobel Ödülü
sahibi bir ekonomisttir. Ayr›ca bu bölümün okuma parçalar› k›sm›nda IMF adl› makaleyi
inceleyebilirsiniz.
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olan üç temel yan›lg›y› da burada girifl bölümünde aç›klamak istiyorum. Bu yan›lg›lar, ekonomiyi ray›na oturtacak olan tedbirlerin "ac› reçete" olarak tan›mlanmas›, dövizin ucuzlamas›n›n (ülke paras›n›n de¤erlenmesinin) iyi bir fley olarak alg›lanmas› ve araçlarla amaçlar›n kar›flt›r›lmas›d›r. Önce "ac› reçete" yan›lg›s›n› ele alal›m.

II. ACI REÇETE
"Ac› reçete" yan›lg›s› yayg›n bir yan›lg›d›r. Ekonomiyi iyiye do¤ru yönlendirmenin herkesçe özveri gerektirece¤ine, herkesin baz› ac›lara katlanmas› gerekece¤ine inan›l›r. Hatta bu inanç ekonomik reformlar›n yap›lmas›ndan, Türkiye'nin 21. yüzy›lda parlak hedeflere yönlendirmekten sorumlu olanlarda da vard›r. Bu nedenle de politikac›lar, gerekti¤i zaman, gereken kararlar› almaya çekinebilir. Ancak bu çekingenlik, ülkeye çok pahal›ya patlayabilir.
Böyle bir durumu Türkiye 1993 y›l›nda yaflam›flt›r.6 1989 y›l› sonras›nda Türkiye paras›n› "convertible"7 yapm›fl, ekonomisini s›cak para hareketlerine aç›k
hale getirmiflti. K›sa sürede yüksek faizlerden yararlanmak için s›cak para Türkiye'ye akmaya bafllam›fl, Türkiye'ye giren döviz TL'nin de¤erini yükseltmiflti.
Türk paras›n›n de¤erinin yükselmesi d›fl ticaret aç›klar›n› ve bu nedenle de cari
ifllem aç›klar›n› artt›r›yordu. Dövizin ucuzlamas›, s›cak paran›n kazançlar›n› da
artt›r›yordu. Merkez Bankas› da TL'nin yüzde 30 dolaylar›nda afl›r› de¤erli oldu¤unu hesapl›yor, bunu da herkes biliyordu. Türkiye'nin yüzde 30 devalüasyona (paras›n›n de¤erini düflürmesine) ve devalüasyon ile arzu edilen sonuçlar›
gerçeklefltirmek için reformlara ihtiyac› vard›. Bu durum hükümete anlat›lm›flt›. Hükümet, bu reçetenin ac› oldu¤una inan›yor, Mart ay›ndaki mahalli seçimler öncesi bu tür tedbirleri almaktan kaç›n›yordu. Bir ay sonra, tedbirler al›nmad›¤› için kriz ç›kt›.
Ekonomiyi düzeltecek, ray›na oturtacak önlemler herkes için "ac›" de¤ildir.
Ekonomide her karar, kimileri için ac›, kimileri için ise tatl›d›r. Yukar›daki örne¤imizde, Türk paras›n›n devalüe edilmesi, döviz borcu olanlar için çok ac›d›r.
‹thalatç›lar için de oldukça ac› oldu¤u söylenebilir. Bu insanlar›n risk hesaplar›n› do¤ru yapm›fl olmalar› gerekir. Ama, devalüasyon, ucuz dövizle ithal edilen
mallarla rekabet etmeye çal›flan yerli üretici için "tatl›", olmas› gereken bir düzeltme ve kurtulufl, güçlenme imkan›d›r. Devalüasyon ihracatç›lar›n da yüzünü
güldürür. ‹hracatç›lar›n rekabet güçlerini olumlu etkiler. Yerli üretimin artmas› ve ihracat›n artmas› istihdam› da destekler. Evet do¤ru, yurt d›fl›na borçlu
6. Bu kitab›n yazar› 1993 y›l›nda Ankara’da baflbakan ekonomi dan›flman› olarak görevliydi.
7. Bir paran›n “convertible” yap›lmas› her an di¤er paralara çevrilebilmesine imkan tan›nmas›
anlam›ndad›r.
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olanlar, aç›k pozisyonu olan bankalar devalüasyon sonucunda çok kayba u¤rar.
Onlar için ekonomiyi ray›na koyacak, çarp›kl›klar› düzeltecek olan reçete "ac›
reçetedir". Bu kesimler medyada seslerini duyurabildi¤inden, pek çok kifli de
yan›lmakta bu reçeteleri ac› sanmaktad›r. Esas›nda, bu tür reçetelerin uygulanmamas› daha ac›d›r. Reçetelerin uygulanmamas› bir krizle sonuçland›¤›nda herkes kaybeder. Tabii ki tüm ekonomi zarar görür.
"Ac› reçete" yan›lg›s›n›n bir nedeni de, hedeflere uymayan, yanl›fl tedavi yöntemleridir. Türkiye, 1988'lerden bu yana temel ekonomi hedefini enflasyonu
kontrol alt›na almak olarak tan›mlam›flt›r. Afla¤›da de¤inece¤imiz gibi, enflasyonla mücadele bir amaç olamaz. Enflasyonla mücadele sürdürülebilir bir gelir
art›fl›n›n yakalanmas› ve gelirin iyi da¤›l›m›n›n sa¤lanmas›n›n bir arac› olabilir.
Pek çok kifli de enflasyonla mücadelenin, kemer s›kmay› gerektirdi¤ine inanmaktad›r. Onlara göre enflasyonu kontrol alt›na almak için ekonominin "so¤utulmas›", harcamalar›n k›s›lmas›, yani milli gelir art›fllar›n›n yavafllat›lmas›, üretim ve istihdamdan ödün verilmesi gerekir. Yani, pek çok kiflinin inanc›na göre enflasyonla mücadele, ülkeyi 21. yüzy›la haz›rlayacak yat›r›mlardan vazgeçilmesini gerektirir. Bu bir yan›lg›d›r. Bu tür tedbirlerin uygulanmas› enflasyonu düflürebilir ama enflasyonu düflürmenin tek yolu bunlar›n uygulanmas› de¤ildir. Evet, enflasyonu gemlemek için harcamalar› k›smak, üretimi yavafllatmak,
istihdamdan ödün vermek ac› reçetedir. Ama harcamalar› k›smadan da, üretimi
yavafllatmadan da, istihdamdan ödün vermeden de enflasyon düflürülebilir. Örne¤in, Çin, 1995'lerde yüzde 20 dolaylar›nda olan enflasyonu, yüzde 9 milli gelir art›fl› ve istihdam alanlar› yaratarak, 1998'lerde s›f›r›n alt›na indirmifltir. Do¤ru amaçlar saptand›¤›nda, hedeflere uygun "ac›" olmayan araçlar her zaman bulunabilir.
1994 krizi sonras›nda, Nisan ay›nda, Türkiye enflasyonla mücadelede ac› bir reçete uyguland›. Milli gelir %6, imalat sanayiinde istihdam %5 dolaylar›nda azald›. Bedeli iflçi kesimi ödedi. ‹flçi için reçete ac›yd›. Öbür yandan rant geliri elde edenler çok kazançl› ç›kt›. Bu kesim büyük oranlarda faiz kazanc› elde etti.
Uygulanan "ac› reçete"ye ra¤men, enflasyon yüksek düzeylerde kald›. Enflasyonla mücadelede benzer tedbirler uyguland›¤›ndan ekonomide dengeler kurulamad›. Bu da ilerleyen y›llarda 2001 krizini do¤urdu. Çünkü enflasyonun gerçek sebepleri ortadan kald›r›lmam›flt›.
Türkiye'nin ihtiyaç duydu¤u reformlar›n gerçekleflmesiyle, do¤al olarak, bugün
vergi vermeyenler vergi kapsam›na al›nacak, rant gelirleri elde edenler bunlardan mahrum kalacak, devletin imkanlar›n› efle, dosta veya yandafla peflkefl çekenler bu imkan› kaybedecektir. Onlar için reçeteler "ac›" olarak tan›mlanabilir.
Öbür yandan, yap›lacak reformlar k›sa zamanda genifl halk kitlelerinin önemli
boyutlarda ferahlamalar›n› sa¤layacakt›r. Bu yayg›n halk kitleleri için reçeteler
"ac›" de¤ildir. Esas›nda bu da bilinmeyen bir fley de¤ildir.
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III. ÜLKE PARASININ AfiIRI DE⁄ERLENMES‹
Bir ülkenin paras›n›n di¤er ülke paralar› karfl›s›nda "gerçek" de¤er kazanmas›
övgü ile karfl›lanacak bir fley olabilir. Çünkü, ülke paras›n›n de¤erine k›yasla di¤er ülke paralar›n›n de¤erinin düflmesi, o ülkenin üretimden elde etti¤i ve ihraç
etti¤i ürünlerle, ülke d›fl›ndan daha fazla mal sat›n alabilmesini mümkün k›lar.
Ancak, ülke paras›n›n "gerçek" de¤erinin artmas›, o ülkenin teknoloji, marka ve
imaj gelifltirmesindeki, verim artt›rmas›ndaki üstünlüklerinden kaynaklanmas›
gerekir. Yani, ülke paras›n›n gerçek de¤erinin artmas› yaratt›¤› rekabet üstünlüklerinden kaynaklanmal›d›r. Bu üstünlükler yarat›lmad› ise, baflka faktörlerin
yaratt›¤› ülke paras› de¤erlenmesi (ki afl›r› de¤erlenme denir), ülkenin rekabet
gücünü k›rar. Ülke paras›n›n "afl›r›" de¤er kazanmas› sonucunda ithalat artar, ihracat art›fllar› ithalat art›fllar›n›n gerisinde kal›r ve d›fl ticaret aç›klar› artar. Ülke
üretmedi¤ini borçlanarak tüketme e¤ilimine girer. Bu da ülkeyi borç bata¤›na
sokar ve siyasi ödünler vermeye mahkum eder.
D›fl ticaret aç›klar› giderek artan, bunun sonucu cari ödemeler aç›klar› art›fl e¤ilimine giren, d›fl borçlar› artan bir ülkenin paras› de¤erleniyorsa, bu "gerçek" bir
de¤erlenme de¤il "afl›r›" bir de¤erlenmedir. Paras› afl›r› de¤erlenen ülkelerde iflçi ücretleri de döviz cinsinden pahal›laflt›¤› için, ülke istihdam kay›plar›na u¤rar.
Öbür yandan kalk›nma süreci içinde bulunan ülkelerin paralar›n›n de¤erini düflük tutmas›n›n da yararlar› olabilir. Bunun en güzel örne¤i Çin'in uygulamas›d›r. Çin paras›n›n de¤erini döviz karfl›s›nda düflük tutmaktad›r. Bu nedenle Çin
ihracat›n› h›zla artt›rabilmekte, ithalat›n› k›sabilmekte ve bu sayede ihracat art›fllar›na dayal› bir ekonomik kalk›nma modeli uygulayabilmektedir.
Çin'in paras›n›n de¤erini dolar karfl›s›nda düflük tutmas›ndan en çok zarar gören
ülke ABD'dir. Serbest ticaret rejimi alt›nda Çin ABD'ye çok mal ihraç edebilmekte, çok az mal ithal etmektedir. ABD'nin Çin'e karfl› d›fl ticaret aç›¤› 2006
y›l›nda 230 milyar dolar› bulmufltur. Çin'in d›fl ticaret fazlalar› nedeniyle dolar
rezervleri bir trilyon dolar› aflm›flt›r. Çin bu rezervlerle ABD'de ve di¤er ülkelerde üretim tesisleri, marka ve tasar›m gibi üretim araçlar› sat›n alma planlar› yapmaktad›r. ABD durumdan çok flikayetçidir. ABD vatandafllar›, ABD'nin Çin'e
karfl› verdi¤i d›fl ticaret aç›klar›n›n, kaybedilen istihdam, onlar›n tabiriyle "çal›nan" istihdam oldu¤unu bilmektedir. Bu nedenle de halk, ABD hükümetini,
Çin'e, paras›n›n de¤erini artt›rmas› için bask› yapmaya zorlamaktad›r. ABD,
Çin'e bask› yapmakta fakat baflar›l› olamamaktad›r. Bu bask› alt›nda Çin 2005
y›l›nda paras›n›n de¤erini sembolik kabul edilebilecek bir oranda artt›rm›flt›r.
Çin'in paras›n›n de¤erini düflük tutarak elde etti¤i avantaj sadece biriktirdi¤i bir
trilyon dolar rezerv de de¤ildir. Çin paras›n›n döviz karfl›s›nda de¤erini düflük
tutarak döviz cinsinden iflçisinin ücretini düflük tutmaktad›r. Çin'de iflçi ücretle6
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ri yak›n bir geçmifle kadar günde 1.5 dolar dolaylar›ndayd›. Ancak, bu Çin paras›yla 12 yuan dolaylar›nda bir ücrettir. 12 yuan ise, her fley çok ucuz oldu¤undan Çin'de oldukça iyi bir imkan yaratan bir ücrettir. Dolar baz›nda bu denli düflük ücretler nedeniyle pek çok flirket üretim üslerini Çin'e tafl›m›fl, düflük ücretlerden yararlanm›flt›r. Ama, Çin, ülkeye gelen bu yabanc› yat›r›mlardan tedarik
sistemleri, üretim sistemleri, tasar›m sistemleri hakk›nda bilgi ve deneyim elde
etmifltir. Çin bu bilgi ve deneyim ile, son y›llarda kendi üretim, tasar›m sistemlerini gelifltirmekte ve marka gelifltirerek veya sat›n alarak rekabet gücünü artt›rmaktad›r. 2006 y›l›nda Çin'de yüzde 1,8 enflasyon yaflanm›fl olmas›na ra¤men
iflçilik ücretlerinde yüzde 14 dolaylar›nda art›fl olmufltur. Çin paras›n›n de¤erini düflük tutmay›, geçici bir kalk›nma stratejisi olarak kullanabilmifltir.
Türkiye'de yabanc› kaynaklara dayal› istikrar politikas› uygulanmas› sonucunda,
Türkiye'ye giren yabanc› para döviz arz›n› artt›rmakta, döviz kurlar›n›n düflmesine veya enflasyonun alt›nda artmas›na neden olmaktad›r. Bu durum da TL'yi
afl›r› de¤erlendirmektedir. Türkiye'nin d›fl ticaret aç›klar› ve dolay›s›yla cari ifllem aç›klar› h›zla artmakta, bu aç›klar borçlarla karfl›lanmakta ve Türkiye bir
borç bata¤›na sürüklenmektedir. Üzülerek belirtmek gerekir ki, Türk halk›,
TL'nin afl›r› de¤er kazanmas›n›n iyi bir fley oldu¤una inand›r›lmaktad›r.

IV. ARAÇLAR VE AMAÇLAR
Araçlarla amaçlar›n kar›flt›r›lmas› çok yayg›n bir uygulamad›r. Hedeflere ulaflmak için kullan›labilecek araçlar, bakars›n›z amaç oluverir. Bu da ekonomiye
çok pahal›ya mal olur.
Bir ekonominin temel amac› halk›n›n refah›n› artt›rmak ve de¤iflen dünya koflullar›nda bunu emniyet alt›na almakt›r. Bu nedenle ekonomi bir yandan gelir düzeyini yükseltir, gelir da¤›l›m›n› daha dengeli hale getirirken, bir yandan da gelece¤e yat›r›m yapar. 21. yüzy›lda ülkeleri baflar›l› k›lacak olan, teknolojiye ve
insana yapt›klar› yat›r›mlar›n meyveleridir. Bu bak›mdan ekonomik hedeflerin
bafl›nda milli gelir yaratmak yer al›r. Artan gelir iyi paylafl›lmal›, gelece¤e, yani
insan ve teknolojiye yat›r›m yap›lmal›d›r. Yukar›da aç›klad›¤›m›z gibi, Türkiye
uzun bir süredir, enflasyonla mücadeledeki kararl›l›¤›n› ispat etmek için temel
ekonomik hedeflerinden pek çok ödün vermifltir.
Günümüzde, ekonomik hedeflere varmak için kullan›labilecek araçlardan birkaç
tanesi, devletin küçülmesi, özellefltirme ve yabanc› sermaye yat›r›mlar›ndan yararlanmakt›r. Ama, bunlar amaç de¤il araçt›r. Tüm araçlar iyi kullan›ld›¤› zaman
iyi sonuçlar, kötü kullan›ld›klar›nda ise kötü sonuçlar verir. Aynen, çekicin, testerenin, keskinin, rendenin bir araç oldu¤u gibi devletin küçülmesi, özellefltirme ve yabanc› sermaye de araçt›r. ‹yi bir mobilya yapmak için nas›l çekicin,
testerenin, keskinin, rendenin iyi kullan›lmas› gerekiyorsa, ekonomik hedeflere
7
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varmak için de devletin küçülmesinin, özellefltirmenin ve yabanc› sermayenin
iyi kullan›lmas› gerekir. Çekiçle cam da k›rabilirsiniz; çivi de çakabilirsiniz.
Devleti küçülterek, özellefltirme yaparak, yabanc› sermeyeyi teflvik ederek iyi de
yapabilirsiniz, ülke ekonomisine zarar da verebilirsiniz. Bu elinizdeki araçlar›
nas›l kulland›¤›n›za ba¤l›d›r.
Her ülkede özel sektörün yapamayaca¤›, devletin yapmas› gereken yat›r›mlar
vard›r. Devletin küçülmesini ele alal›m, devleti küçültüyorum derken ülkenin
gelece¤i için gerekli yat›r›mlar›, insan ve teknolojiye yat›r›mlar› yapmazsan›z
çok pahal›ya mal olur. Üzülerek belirtmek gerekir ki, devleti küçültüyorum iddias›yla çok önemli altyap› yat›r›mlar› ihmal edilmektedir. Öbür yandan, her ülkede devletin yapmak zorunda oldu¤u sosyal ve yat›r›m harcamalar› vard›r.
Bunlar›n bafl›nda e¤itim, sa¤l›k ve sosyal güvenlik harcamalar› gelir. Bu harcamalar› k›smak, enflasyonla mücadele ediyorum iddias›yla bu harcamalardan
vazgeçmek gelece¤i tehdit eder. Türkiye'de e¤itim harcamalar›n›n yetersizli¤i,
kamu üniversitelerinin kaynak yoksunlu¤u Türkiye'ye ileride çok yüksek bedeller ödetecektir.
Özellefltirme daha da ilginç bir araçt›r. ‹yi çal›flt›r›lamayan kamu kurulufllar›n›n
halka daha iyi hizmet vermesini sa¤lamak için, bu kurulufllar›n devlet üzerindeki yüklerini azaltabilmek için, devletin ülke hedefleri do¤rultusunda yat›r›m ve
harcamalar yapabilmesini sa¤lamak için özellefltirme yararl› bir araç olarak kullan›labilir. Özellefltirme, stratejik bir uygulama olmal›d›r. Yani, özellefltirme ülke hedeflerine hizmet etmeli, ülke bundan yararl› ç›kmal›d›r. Oysa, üzülerek belirtmek gerekir ki, bugün Türkiye'de özellefltirme bir amaç haline getirilmifl, her
ne pahas›na olursa olsun özellefltirme yap›lmaktad›r. Özellefltirilen kurulufllar en
kârl› devlet kurulufllar›d›r. Devlet bu kurulufllar›n gelecekteki gelirlerinden mahrum kalmaktad›r. Özellefltirilen kurumlardaki fazla istihdam›n yükü devlet üzerinde kalmaktad›r. K›sacas› özellefltirme ad› alt›nda "ailenin gümüflü" sat›lmakta, ülke kurulufllar›n›n gelecekteki gelirlerinden mahrum edilmektedir. Bugün
özellefltirmeden elde edilen kaynaklar k›sa vadeli sorunlar›m›z› çözmekte, fakat
gelece¤i tehlikeye atmaktad›r.
Yabanc› sermaye de özellefltirme gibidir. S›rf yabanc› sermaye çekiyorum diye
yabanc› sermayeye kap›lar aç›lmaz. Yabanc› sermayenin üretim yapmas›, ifl ve
afl yaratmas› gerekir. Gelen yabanc› sermaye teknoloji getirebilir, ihracat imkan› getirebilir, tedarik, üretim ve pazarlama becerisi getirebilir. Ama, yabanc› sermaye sadece yerli pazardan pay kapmak için geliyorsa, yerli üreticiler piyasa
kaybedebilir; üretim ve istihdam düflebilir. Türkiye'nin yabanc› yat›r›mc›lar için
bir cazibe merkezi oldu¤u iddia edilmektedir. Ernst&Young gibi kurulufllar›n
yapt›klar› araflt›rmalar, yabanc›lar›n Türkiye'yi pazar olarak çekici bulduklar›n›
göstermektedir. Üretim aç›s›ndan ise Romanya ve Bulgaristan tercih edilmek8
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tedir. Evet, yabanc› yat›r›mlar da ülke hedeflerine ulaflman›n arac› olabilir. Fakat, gerekli dikkat gösterilmedi¤i takdirde bu yat›r›mlar hederlere giden yollara
engeller de koyabilir.
Bu girifl bölümünde son olarak da flunu belirtmek istiyorum. Bu kitab›n kötümser bir tutum alt›nda yaz›ld›¤› kan›s› uyanabilir. Bu do¤ru de¤ildir. Türkiye çeflitli baflar›lar elde etmifl ve etmektedir. Bu kitap büyük özlemler alt›nda yaz›lm›fl bir kitapt›r. Bu kitap, Türkiye'yi 21. yüzy›lda lay›k oldu¤u yerde görme özlemiyle yaz›lm›flt›r. Türkiye küçük baflar›larla yetinmemesi gereken, ç›tas›n›
yüksek tutmas› gereken bir ülkedir.

V. OKUMA PARÇALARI
Bu k›s›mda, yazar›n çeflitli tarihlerde yazd›¤›, gazete ve dergilerde yay›nlanm›fl
olan makaleleri sunulmaktad›r. Bu makaleler, yaz›l›fl tarihleri de dikkate al›nd›¤›nda bölüm içindeki aç›klamalara yeni boyutlar eklemekte ve okuyucular›n
kendi görüfllerini oluflturmalar›na yard›mc› olmaktad›r.
A. Ac› reçete 8
K›s›r siyaset döngüsünden kurtulmak mecburiyetindeyiz. Politik çalkant›lar nedeniyle ekonomi unutuldu. Kaybedilen günler Türkiye'ye çok pahal›ya mal oluyor. Bu nedenle ben, her fleye ra¤men ekonomiden söz edece¤im.
Türkiye tercihini piyasa ekonomisi yönünde yapt›. Piyasa ekonomilerini fiyatlar
yönlendirir. Bu tercihi nedeniyle, Türkiye'nin piyasalarda fiyatlar aras› dengeleri kurabilmesini gerektirirdi. Fakat, Türkiye bu dengeleri kuramad›. Bugün enflasyonla, ücretler, faizler ve kurlar aras›ndaki dengeler son derece bozuk. Bu
denge bozukluklar› da ekonomiyi çok kötü yönlendiriyor. Dünyada görülmemifl
fleylere flahit oluyoruz. Bir örnek yeterli: Enflasyon riskinden ar›nd›r›lm›fl devlet
tahvilleri, yüzde 32 "risk primiyle" sat›l›yor. Vergileri hesaba katarsak reel faiz
yüzde 22 dolaylar›nda. Reel faizin olsa olsa yüzde 3 civar›nda olmas› gerekir.
Örnek ald›¤›m›z tüm ülkelerde bu böyle. Bu çarp›kl›k ekonomiyi tahrip etmeye
yeterli.
Türkiye, 1989'dan bu yana piyasalar›n› dengeye sokacak reformlar› bir türlü uygulayamad›. Bu süre içinde önüne bir sürü f›rsat ç›kt›. Ama bu f›rsatlar› da yakalayamad›. Hatta tepti. Bir ara Türkiye, Bat›, Orta Asya, Karadeniz ülkeleri ve
‹slam dünyas› aras›nda iflbirli¤inin anahtar› durumuna gelmiflti. Türkiye'ye g›pta ile bak›l›yordu. Yap›lan stratejik de¤erlendirmelerde Türkiye, Çin'den sonra
en h›zl› kalk›nacak ülke ilan ediliyordu. Türkiye anlams›z gündem maddeleri ve
çeliflkili siyasetlerle anahtar olma flans›n› büyük ölçüde yitirdi. Gün geçtikçe
ekonomik dengeleri bozulan ve güç kaybeden bir ülke haline geldi.
8. Özer Ertuna, Radikal Gazetesi, 6 Haziran 1997.
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Öncelikle ekonomimizi güçlendirmek, her gün artan sorunlara "dur" demek zorunday›z. Bunun için de, 1992 y›l›ndan bu yana rafta bulunan reformlar› gecikmeden devreye koymal›y›z. Bu reformlar ekonomimizi dengeye oturtabilir. Ve
o zaman, bizi yeni dünya düzenine tafl›yacak treni yakalayabiliriz. Ac›d›r; bir zamanlar bize bu trende birinci mevki bir koltuk lay›k görülürken, biz anlams›z
gecikmeler yüzünden, ancak üçüncü mevki bir vagonda yer bulabilece¤iz. Hiç
de¤ilse bu flans› kaç›rmamal›y›z.
Türkiye, kesinlikle israf› önleyici tedbirleri almak ve her yapt›¤› iflte kaliteyi ön
plana ç›karmak mecburiyetinde. Türkiye adil bir vergi reformunu gerçeklefltirmek mecburiyetinde. Türkiye ak›l almaz rantlar› ortadan kald›rmak ve gelirinin
hakça paylafl›lmas›n› sa¤lamak mecburiyetinde. Bütün bunlar söz etti¤imiz reformlar› gerektiriyor.
Üzülerek belirtmek gerekir ki, Türkiye'de ekonomi konufluldu¤u zaman, reformlar yerine, "kriz", "istikrar tedbirleri" ve "ac› reçeteler" konufluluyor. Bu da bir
yan›lg›. Türkiye'de baflar›l› bir reform program› uygulayabilmemiz için, öncelikle "ac› reçete" saplant›s›ndan kurtulmam›z gerekiyor. Bu saplant›, reformlar›n ertelenmesine ve ekonominin gündem d›fl› kalmas›na neden oluyor.
"Ac› reçete" saplant›s› derine inmeyen bir görüflün mahsulü. Bu görüfl dengeleri kurmak için enflasyonu tedavi etmeyi hedef al›yor. Kullan›lan yöntem de
özellikle baflka ülkelerde kullan›lan yöntemler. Bu durumda, nedeninin nedenine inmeden enflasyonu düflürmek için yapman›z gereken fleyler afla¤› yukar› belli. Talebi k›sman›z ve ekonomiyi yavafllatman›z gerekir. Harcamalar› k›sacaks›n›z. ‹flsizli¤in artmas›na ve milli gelirin düflmesine göz yumacaks›n›z. Bu flartlar alt›nda, bir süre iflsizlik artacak, milli gelir düflecek; fakat, enflasyon da düflecek. Amaca ulafl›lacakt›r. Beklenti budur. 1994 y›l›nda böyle bir reçete uyguland›. Milli gelir %6, imalat sanayiinde istihdam %5 dolaylar›nda azald›. Bedeli iflçi kesimi ödedi. ‹flçi için reçete ac›yd›. Öbür yandan rant geliri elde edenler çok kazançl› ç›kt›. Uygulanan "ac› reçete"ye ra¤men, enflasyon artmaya devam etti ve daha yüksek düzeylere oturdu. Tedbirler hiçbir fleye yaramad›. Çünkü enflasyonun gerçek sebepleri ortadan kald›r›lmad›.
Türkiye'nin bugün ihtiyac› "ac› reçeteler" de¤il, 1992 y›l›ndan bu yana uygulamaya konamayan reform paketleridir. Reformlar›n gerçekleflmesiyle, do¤al olarak, bugün vergi vermeyenler vergi kapsam›na al›nacak, rant gelirleri elde edenler bunlardan mahrum kalacak, devletin imkanlar›n› efle, dosta veya yandafla
peflkefl çekenler bu imkan› kaybedecektir. Öbür yandan, yap›lacak reformlar k›sa zamanda genifl halk kitlelerinin önemli boyutlarda ferahlamalar›n› sa¤layacakt›r. Esas›nda bu bilinmeyen bir fley de¤ildir.
10
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Evet, do¤ru. Belki de reçete ac›. ‹yi planlanm›fl bir reform paketi yaln›zca haks›z kazanç elde edenler için "ac› reçete" olacakt›r.

B. Enflasyonla mücadele 9
Türkiye'nin temel dertlerinden biri olan enflasyon 1998 y›l› bafl›ndan bu yana,
mart ay› sonuna kadar bir düflme trendi göstermekteydi. Nisan ay› enflasyonu
geçen y›l›n nisan ay›n›n enflasyonuna k›yasla yüksek ç›k›nca, gene çok kifliyi
enflasyonun fliddetlenmesi korkusu sard›.
Oysa, Türkiye'de enflasyon sa¤lam bir ekonomik program çerçevesinde afla¤›ya
çekilmemiflti. Bu nedenle de enflasyon düflerken ekonomide dengeler daha da
bozuluyordu. Dengeler bozuldukça da enflasyon beklentileri k›r›lm›yor, ekonomide riskler artt›kça art›yordu. Türkiye'de, enflasyonla mücadele konusunda, bu
kadar baflar›s›zl›ktan sonra, art›k baz› gerçekleri anlamam›z gerekiyor.
Bu gerçeklerin bafl›nda, enflasyonun bir sonuç oldu¤u, hastal›¤›n daha derin oldu¤u gerçe¤i geliyor. Enflasyon, kapsaml› bir ekonomik program çerçevesinde
kontrol alt›na al›nabilir. Böyle bir program›n, en az›ndan, vergi, mali sektör, kamu sektörü ve sosyal güvenlik sistemi reformlar›n› kapsamas› gerekiyor. Türkiye, 1992 y›l›ndan bu yana, bu tür reformlardan söz etmekte ancak bu reformlarda bir türlü görüfl birli¤ine varamamakta, bu nedenle de uygulayamamaktad›r.
Burada önemli olan, tüm reformlar›n birlikte uygulamaya konmas› ve birbirlerini desteklemesidir. Geçen y›l kanunlaflan vergi reformunun, tek bafl›na, umut
edilen sonuçlar› vermedi¤i görülmektedir.
Türkiye piyasa ekonomisi kurallar›n› benimsemifltir. Piyasa ekonomilerini fiyatlar yönlendirir. Reform programlar› da, faizler, kurlar, enflasyon ve ücretler aras›ndaki dengeleri kurmay› ve enflasyon indirilirken bu dengeleri korumay›
amaçlamal›d›r. Bugün bu dengeler bozuktur. Denge bozukluklar›, kendi kendilerini besler duruma geldiklerinde de mali, ekonomik ve sosyal krizlere zemin
haz›rlarlar.
Türkiye, enflasyonun tek bir ilaçla tedavi edilemeyece¤ini de kabul etmek zorundad›r. Esas›nda bunu kabullenmek kolay olmayacakt›r. Çünkü, enflasyonda
tek bir ilaç öneren ak›l hocalar› çoktur. 1989 y›l›nda Türkiye enflasyonla mücadelede "döviz ç›pas›" kulland›. Yani, döviz kurlar›n›n art›fl›n›, enflasyonun alt›nda tutarak, enflasyonu kontrol alt›na almaya çal›flt›. Sonuç tam anlam›yla bir
hüsran oldu. Türkiye "s›cak para"ya soyduruldu ve ekonomik çarp›kl›klar 1994
krizine zemin haz›rlad›. Bir süredir, enflasyon s›k› para politikas›yla kontrol
edilmeye çal›fl›l›yor. Bu siyaset de, reel faizleri artt›rd›, üretimi yavafllatt›, iflsizli¤i artt›rd› ve devleti borç bata¤›na soktu.
9. Özer Ertuna, Radikal Gazetesi, 24 May›s 1999.
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Türkiye enflasyonun, yukar›dan inme "tedbirlerle", "sihirli bir de¤nekle" çözülemeyece¤ini, çözümün "ulusal bir uzlaflma" gerekti¤ini kabul etmek zorundad›r. Sosyal ve Ekonomik Konsey böyle bir uzlaflma için zemin oluflturabilir.
Ekonomik program çerçevesinde sa¤lanacak bu uzlaflmada, herkes kendine düflen görevi yapacakt›r. Meksika böyle bir uzlaflma sonucu enflasyonu kontrol alt›na alm›flt›r. Böyle bir uzlaflma ekonomik programlar›n külfet ve nimetlerini de
adil olarak paylaflt›racakt›r. Türkiye'de enflasyonla mücadelenin ac› reçete gerektirdi¤i ileri sürülmektedir. Evet, mücadelenin tüm külfeti baz› kesimlere yüklenecekse, nimetleri baflka kesime sunulacaksa reçete ac› bir reçetedir. Aksine,
ekonomik programlar Türkiye'yi yeni ufuklara tafl›yacaksa, bunun nimetleri
paylaflt›r›lacaksa, reçeteler hiç de ac› olmayabilir. Yukar›da söz etti¤imiz Meksika örne¤inde, ulusal Dayan›flma Program› çerçevesinde 6 milyon insan sa¤l›k
hizmetine, 8 milyon insan temiz içme suyuna, 11 milyon insan elektri¤e kavuflturulmufltur. Türkiye mevcut potansiyeliyle çok daha fazlas›n› yapabilir.
Evet, Türkiye yepyeni bir stratejiyle, enflasyonla kesin bir mücadeleye girmelidir.

C. IMF denetimi 10
Geçenlerde Türkiye Tekstil Sanayii ‹flverenler Sendikas›'n›n düzenledi¤i seminere kat›lm›flt›m. S›k›nt›l› bir gündü. Haberler enerji santralleri ihalelerinin Dünya Bankas› iste¤i do¤rultusunda durduruldu¤unu söylüyordu. Dünya Bankas›,
özellefltirme çerçevesinde enerji santrallerimizin iflletme hakk›n›n özel sektöre
devredilmesini yeterli bulmam›fl, do¤rudan do¤ruya sat›lmas›n› istemifl. Biz de
hemen kabullenmifliz. Enerji santrallerinin sat›lmas›yla pek çok Amerikan flirketinin ilgilendi¤ini biliyoruz.
Seminer ‹stiklal Marfl› söylenerek aç›ld›. ‹çimde bir burukluk hissettim. Milli
egemenlik, ulusal ç›karlar gibi kavramlar›n eskidi¤i, dünyan›n küçük bir köye
döndü¤ü, s›n›rlar›n kalkt›¤› yolundaki propagandalar karfl›s›nda çaresiz hissediyordum. Seminerde, tekstil sektörünün de çaresiz ç›rp›n›fl›n› seyredecektim.
Seminer önemli bir seminerdi. Tekstil sektörü içinde bulundu¤u sorunlar› hem
kamuoyuna hem de yetkililere duyurmaya çal›fl›yordu. Bilindi¤i gibi Güneydo¤u Asya krizinden bu yana tekstil sektörü ciddi bir bunal›m yafl›yor. Kriz s›ras›nda Güneydo¤u Asya ülkelerinin ürünleri dolar baz›nda yüzde 30'lara varan
oranlarda ucuzlam›flt›. Oysa, Türkiye IMF ö¤retileri do¤rultusunda paras›n›n de¤erini dolar ve mark sepetine göre sabit tutmufltu. Bu nedenle de Türkiye'nin
Uzakdo¤u'dan tekstil ithalat› artt›, tekstil ihracat› azald›. Sektör, Türkiye'nin,
10. Özer Ertuna, Radikal Gazetesi, 21 fiubat 2000.
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10-11 milyar dolar dolaylar›nda olan tekstil ihracat›n›n 1999 y›l›nda yüzde 6
oran›nda azald›¤›n›, ihracat içinde ithal edilen tekstil ürünlerinin pay›n›n artmas› sonucu azal›fl›n çok daha vahim oldu¤unu, sektörün kapasite kullan›m oran›n›n yüzde 50'lere düflmüfl oldu¤unu anlatmaya çal›fl›yordu. Tekstilciler Türkiye'nin ABD'yi örnek almas›n›, ABD gibi davranmas›n›, haks›z rekabete karfl›
tekstil sanayiini ve böylece ülke ç›karlar›n› korumas›n› istiyordu. Dünya üzerinde serbest ticaretin sözde bayraktarl›¤›n› yapan ABD, s›k s›k damping yap›ld›¤›
iddialar›yla makarnaya, çeli¤e ve tekstil ürünlerine ek gümrük tarifeleri uygulayarak kendi sanayiini koruyordu.
Sektörü esas endifle ettiren IMF telkinleriyle uygulamaya konan istikrar paketiydi. ‹stikrar paketinde kur art›fllar› y›l bafl›ndan itibaren kontrol alt›nda tutulacakt›. Kurlar›n ayda yüzde 1.8 oran›nda artmas›na izin verilecekti. Tekstil sektörünü endiflelendiren, enflasyondaki düflüfllerin gecikmesiydi. Enflasyondaki düflüfller gecikti¤i takdirde, Türk paras› de¤er kazanmaya devam edecek, ithalat
daha da cazip hale gelecek, ihracat daha da azalacak, sektör iyice bir ç›kmaz›n
içine yuvarlanacakt›.
Ocak ay› sonuçlar› endiflelerin hakl› oldu¤unu ortaya koymufltu. Ocak ay› içinde toptan eflya fiyatlar› yüzde 5.8 artm›flt›. Enflasyon y›ll›k yüzde 70'lik temposunu korurken, kur art›fllar› k›s›lm›flt›. Ücretler de k›s›ld›¤›ndan, bir yandan yurt
içindeki talep k›s›l›yor, di¤er yandan da ihracat giderek imkans›zlafl›yordu. Üstüne üstlük, ithalat ucuzluyor ve daha cazip hale geliyordu.
Türkiye, bugün uygulanmaya çal›fl›lan IMF denetimli kur politikas›ndan çok
çekti. Türkiye'de yaflanan ekonomik krizlerin tümünün arkas›nda kurlar›n enflasyondan yavafl artmas› sonucu TL'nin de¤er kazanmas› yatar. Bu, siyasi bunal›mla sonuçlanan 1960 ve 1980 krizleri için geçerlidir, 1994 krizi için de...
1988 y›l›nda Türkiye döviz darbo¤az›n› tamamen aflt›¤›na inanarak enflasyonu
kontrol alt›na almaya yönelmiflti. "‹srail Modeli" ad› alt›nda kurlar›n yavafl artt›r›lmas› yoluna gitti, TL'nin %30 oran›nda de¤erlenmesine izin verdi. Bunun
sonucu d›fl ticaret aç›klar› 14 milyar dolar› aflt›, s›cak para ülkeyi soydu, d›flardan borçlanmak ucuzlad›. Bunlar 1994 krizini haz›rlad›. 1997 ve 1998 y›llar›nda, Güneydo¤u Asya krizi s›ras›nda da ayn› hata yap›ld›.
Bugün Türkiye ba¤›ms›z bir ekonomi paketi uygulayam›yor. Ekonomisini
IMF'e teslim etmifl vaziyette. Art›k gazetelerimiz hiç çekinmeden "IMF kontrole geldi" diye bafll›k atabiliyor. ‹flin kötü taraf›, art›k bu pek ço¤umuza a¤›r gelmiyor.
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D. Kâbus 11
Herhalde bu bir kâbus; gerçek olamaz. Türkiye ekonomisinin kaderini IMF'in
insaf›na b›rakt›. Biz IMF'in telkinlerini benimsedikçe, IMF cesaret bulup flart
koflmaya bafllad›. Giderek telkinler isteklere, istekler ikazlara dönüfltü. Gazete
manfletlerinde afla¤›lanmaya art›k al›flt›k. IMF uyar›yormufl. Cep telefonu ihalelerinde, telekomünikasyon özellefltirmelerinde gecikiyormufluz. Bunlar affedilecek fleyler de¤ilmifl. Kapitülasyonlar›n yükü alt›nda ezilmifl bir imparatorlu¤un
ac› miras›na ra¤men, kendimizi IMF'e be¤endirmek için çekinmeden imtiyaz
sözleflmeleri da¤›t›yoruz. Ama bu da yetmiyor. "Yaln›zca iflletme haklar›n›n
devri yetmez! Tümüyle satacaks›n›z." deniyor. Ekonomimizi teslim etmemiz
yetmiyormufl gibi, flimdi de Avrupa Birli¤i ayaklanm›fl, hukuk düzenimizi hiçe
sayarak, kimilerinin tutukluluk halinin hemen kald›r›lmas› için Türkiye üzerindeki bask›s›n› artt›racakm›fl. Evet bu bir kâbus; geçek olamaz.
Ali Süreyya'n›n, Ülkü dergisinin fiubat 1933 say›s›nda yazd›klar›n› bu köflede
daha önce sizle paylaflm›flt›m. Lozan'da yabanc› diplomatlar flöyle demifl: "Bize
tasdik ettirdi¤iniz istiklâl ve beraberlik haklar›n› yar›n malî ve iktisadî darl›klar
karfl›s›nda para bulmak için birer birer feda edeceksiniz!" Ali Süreyya, o günün
devlet adamlar›n›n, yabanc› diplomatlar›n bu sözlerini bir düflmanl›ktan çok imtihan kabul etti¤ini ve bu nedenle de sekiz y›l içinde, hiç d›fl borç almadan 2000
km demiryolu yapt›klar›n› anlat›yor. Ali Süreyya'n›n bu yaz›s›n› hep ibretle
okurdum. Ama, gazetelerde Avrupa Birli¤i'nin tutumunu okuyana kadar bir
nokta dikkatimden kaçm›fl. Yabanc› diplomatlar yaln›zca özgürlü¤ümüzden de¤il, birlikteli¤imizden de fedakarl›k edece¤imizi ikaz etmifller. Herhalde IMF ve
Avrupa Birli¤i Türkiye'nin bugün içinde bulundu¤u malî ve iktisadî zorluklar›
bu flekilde de¤erlendiriyor.
Bu tutumlar› nedeniyle IMF ve Avrupa Birli¤i'ni suçlamak do¤ru olmaz. IMF
ve Avrupa Birli¤i'ne bu cesareti veren bizleriz: Biz kendimiz. Türkiye ekonomisinin kurtuluflunun yaln›zca yabanc› kaynaklarla gerçekleflebilece¤ini ilan
eden biziz. Hem de gerçekler böyle de¤ilken. Bu köflede defalarca yazmaya çal›flt›m. Türkiye ekonomisini ray›na oturtmak için yabanc› kaynaklara muhtaç de¤il. Yabanc› kaynak eninde sonunda daha fazla mal ithal etmeye yarar. Ekonominin yavafllad›¤›, istihdam›n darald›¤› bir ortamda Türkiye mal ithal etmeye
de¤il, üretmeye muhtaç. Türkiye'nin üretimini artt›rarak enflasyonu kontrol alt›na almas› laz›m. Bunun yollar› var. Bunu baflarm›fl ülkeler var. ‹thalata kullan›lmayacaksa yabanc› para yaln›zca ülkede para arz›n› artt›r›r. Biz Amerika'da
bas›lan dolarlar› Türkiye'de tedavüle sokuyoruz. Böyle yapaca¤›m›za, TL basarak tedavüle soksak daha iyi, ekonomik maliyeti de daha düflük.
11. Özer Ertuna, Radikal Gazetesi, 28 fiubat 2000.
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Cumhuriyetin ilk y›llar› Türkiye'nin kifli bafl›na milli geliri 45 dolar, nüfusu ise
13 milyon kifliydi. fiimdi kifli bafl›na milli gelir 3000 dolar›n üzerinde, nüfus da
65 milyona yaklaflt›. Türkiye'nin ekonomisini ray›na koyacak kaynaklar› var.
‹sraf edilmesin yeter. Biz, 1989'dan bu yana yanl›fl reçeteler peflinde koflarak
ekonomimizi soydurmakla meflgulüz. Y›llarca, devlet borçlanmalar›nda yüzde
30'lar› aflan reel faizler ödedik. Devlet ka¤›tlar›na para yat›ran yabanc› yat›r›mc›lar›n hacmini tam olarak bilmiyoruz. Ama, tahminler 5 milyar dolar›n çok
üzerinde. Biz, son y›llarda, devlet ka¤›tlar›na yatan yabanc› sermayeye en az›ndan y›lda 1.5 milyar dolar ödedik. Borsam›zda yabanc› sermayeye milyarlarca
dolar kazand›r›yoruz. Bir de, en çok kazand›ran borsa olduk diye seviniyoruz.
Halk elinde, cebinde, kasas›nda dolar tutuyor. Milyarlarca. Biz bu dolarlar için
yüzde 12'lere varan faiz ödüyoruz. Amerika'y› zengin etmeye çal›fl›yoruz. Öbür
yandan, birkaç yüz milyon dolarc›k borç alabilmek için IMF'in bir dedi¤ini iki
etmiyoruz.
Çeliflkili siyasetlerle ekonomimizi adam edece¤imizi iddia ediyoruz. Avrupa
Toplulu¤u'nda faizler yüzde 5.5 dolaylar›ndayken ve dört y›lda biz bu standartlara uyaca¤›z derken, yüzde 12 faizle 30 y›ll›¤›na borç al›yoruz. Yurt içindeki
tasarrufçuya dolar baz›nda bunun yar›s› kadar, yüzde 6 dolaylar›nda faiz veriyoruz.
Herhalde bu bir kâbus; gerçek olamaz.

E. IMF 12
Geçen haftan›n önemli olaylar›ndan biri IMF'in Washington'daki ilk bahar toplant›s›yd›. Beklendi¤i gibi bu toplant› önemli protestolara neden oldu. Esas›nda IMF çok genifl çevrelerde baflar›s›zl›kla suçlan›yor. IMF'in zor durumdaki ülkelerin dertlerine deva olmak yerine, Amerika ve geliflmifl sanayi ülkelerinin
mali ç›karlar› peflinde kofltu¤u aç›kça söyleniyor. IMF'i yarg›layan en ilginç kiflilerden biri, 1996 y›l›ndan 1999 y›l›na kadar Dünya Bankas›'n›n bafl ekonomi
dan›flmanl›¤›n› ve baflkan yard›mc›l›¤›n› yapm›fl bulunan, ünlü Stanford Üniversitesi profesörlerinden Joseph Stiglitz, yani içeriden biri.
Joseph Stiglitz IMF'in reçetelerinin ekonomik güçlük içindeki ülkelerin sorunlar›n› çözmeyip derinlefltirdi¤ini, örnekleriyle aç›kl›yor. Stiglitz'e göre, IMF'in
baflar›s›zl›¤›n›n nedenlerinin bafl›nda, reçete olarak çok "eskimifl" ve "flartlara
uygun olmayan" modeller kullanmas› geliyor. Stiglitz, IMF'in, zaten ekonomik
durgunluk yaflayan ülkeleri "harcamalar› k›smaya" zorlamas›n› hayretle karfl›l›yor. Hatta, "Ekonomik durgunluk yaflayan Tayland'›n maliye politikas› ne olmal›? sorusuna IMF'in cevab›n› veren talebe, inan›n bana s›n›fta kal›rd›." diyor.
12. Özer Ertuna, Radikal Gazetesi, 24 Nisan 2000.
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Endonezya'da, IMF'in Meksika'da uygulanan reçeteleri önerdi¤ini bu reçetelerin
Endonezya'da sosyal patlamalara neden oldu¤unu söylüyor.
Stiglitz IMF'in Rusya'y›, kurumsal altyap› ve denetleme organlar›n› gelifltirmeden özellefltirme yapmaya zorlamas›n› hayati bir hata olarak nitelendiriyor.
Rusya'da özellefltirme ad› alt›nda devletin elindeki varl›klar›n küçük bir oligarflinin eline geçti¤ini, Sovyet döneminde dahi yüzde iki mertebesinde olan sefaletin böylece yüzde 50'lere t›rmand›¤›n› belirtiyor. Bu nedenle Rusya'da Amerikan düflmanl›¤›n›n h›zla yay›ld›¤›n› söylüyor.
Stiglitz'e göre IMF'in di¤er hatalar›ndan biri, geliflmekte olan ülkeleri, uluslararas› k›sa vadeli sermayeye (s›cak para ak›mlar›na) aç›lmaya zorlamas›d›r. Stiglitz, Güneydo¤u Asya krizinin yaflanmas›nda, yüzde 30'lar› aflan kazançlar elde
etmeye çal›flan s›cak para ak›mlar›n›n etkili oldu¤unu söylemektedir.
Stiglitz, IMF'in teoride demokrasiyi destekledi¤ini, uygulamada ise bu ülkelere
politika dayatmalar›yla demokrasiyi engelledi¤ini belirtmektedir. Çünkü Stiglitz
IMF'in demokratik bir kurum olmad›¤›n› savunmaktad›r. Ve ikaz etmektedir:
"IMF ve Amerikan Hazine Departman› tenkitleri dinlemez, diyaloga yanaflmaz
ise bundan böyle geliflmeler kötü, ama çok daha kötü olacakt›r."
Stiglitz'in, yukar›da özetledi¤im, internetteki yaz›s› Türkiye'de olanlar› da çok
iyi yans›t›yor. Ne de olsa, IMF her ülkeye afla¤› yukar› ayn› reçeteleri dayat›yor.
Türkiye tarihinde en büyük durgunlu¤u yaflarken IMF reçetelerine boyun e¤di.
Türkiye, IMF'in de telkinleriyle, kurumsal altyap› ve denetleme organlar›n› gelifltirmeden özellefltirmeyi h›zla sürdürüyor. ‹lginçtir! IMF Türkiye'deki geliflmelerden pek memnun, uygulamay› çok baflar›l› buluyor. Bunu da her f›rsatta
dile getiriyor. IMF baflkan vekili Stanley Fischer, Türkiye'de uygulanan program›n di¤er ülkelere örnek gösterilece¤ini söylüyor.
Ama nedense Türkiye'de büyük bir kesim, memur ve emekliler ve ücretliler, bu
baflar›y› anlamakta güçlük çekiyor. Türkiye'de devletin toplad›¤› vergiler artm›fl,
ödemeleri ise azalm›fl, faiz öncesi bütçe fazla vermifl. Güzel, güzel de, devlet topu topu 6 katrilyon lira vergi toplarken 6.6 katrilyon lira borç faizi ödemifl. Yani, devletin toplad›¤› vergiler faiz ödemelerine yetmemifl. Bunlar IMF için
önemli fleyler de¤il.
Geçen hafta IMF'i Türkiye'de de k›namaya, ellerinde IMF karfl›t› pankartlar tafl›maya niyetlenenler oldu. Biz de Amerika'da oldu¤u gibi bu protestocu gençlerimizi, evlatlar›m›z› dövdük, h›rpalad›k.
Ve dün Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram›n› kutlad›k.
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F. Türkiye'ye biçilen rol 13
Bugün Endonezya an›lar›m› sizle paylaflmaya devam etmek istiyordum. Ama,
son günlerde oynanan oyunlar nedeniyle endiflelerimi sizle paylaflmak istedim.
1990'l› y›llarda Türkiye, kendisini, 21. yüzy›l›n flekillenmesinde, yeni bir dünya düzeninin oluflmas›nda ana rol oynayacak bir co¤rafyan›n ortas›nda buldu.
Türkiye, tabii kaynaklar› çok bol olan Orta Do¤u, Kafkaslar ve Orta Asya ile
Avrupa ve Amerika aras›nda bir köprü, H›ristiyan ve Müslüman dünyalar aras›nda bir köprü, fakir güney ile zengin kuzey aras›nda bir köprü, merkezden yönetilmifl ülkelerle piyasa ekonomisini uygulayan ülkeler aras›nda bir köprü haline geldi. Bu bir gerçek ve bunu bilmeyen de yok. Türkiye, eline geçen bu tarihi f›rsat› kendi ekonomisini güçlendirmek, halk›na refah ve huzuru yaymak
için kullanabilirdi. Böyle yapt›¤› takdirde, dengeler de¤iflir, güçlü Türkiye, dünya üzerinde çok sayg›n bir konum elde edebilirdi. Ama Türkiye böyle yapmad›:
Amerika ve Avrupa'n›n, yeni oluflan senaryoda Türkiye için biçtikleri rolü üslendi. Her geçen gün Türkiye Amerika ve Avrupa'n›n istedi¤i flekilde hareket
eder oldu.
Amerika ve Avrupa Türkiye'ye biçtikleri rolü kabul ettirmekte hiç de güçlük
çekmediler. Bir zamanlar Osmanl›lara uygulad›klar› yöntemin ayn›s›n› uygulad›lar. Türkiye'ye sen gerisin dediler, sen tek bafl›na bir fley yapamazs›n dediler.
Adam olmak için bize borçlanman gerekli dediler. Bu telkinlerle Türkiye borç
bata¤›na batt›kça da, istedikleri her tavizi alabileceklerine inand›lar. Bugün Türkiye kendisi için biçilen rolü oynad›kça "baflar›lar›n›" Amerika ve Avrupa çok
be¤eniyor. Hayret edilecek bir fley: Biz de onlar be¤eniyor diye yürüdü¤ümüz
yolda daha flevkle yürüyoruz. Hala borçland›kça borçlan›yor, Amerika ve Avrupa'n›n iflini kolaylaflt›r›yoruz.
Bugün, IMF istiyor diye Türkiye kamu bankalar›n› özellefltirecek. Bunun için
alelacele kanun hükmünde kararname haz›rlan›yor, teknik hatalar yap›l›yor.
Cumhurbaflkan› kararnameyi iade edince de k›yametler kopuyor: Bu iade nedeniyle Dünya Bankas›ndan al›nacak 1.5 milyar dolarl›k Mali Sektör Uyum Kredisi gecikecekmifl. Hayret edilecek fley: Türkiye yaflad›¤› deneyimden sonra, hala kamu bankalar›n› özellefltirmeyi nas›l düflünebilir? Bundan önce özellefltirilen bankalar Türkiye'ye milyarlarca dolar kaybettirdiler. Türkiye'de özel bankalar arpal›k olmad› m›? Türkiye özel bankalar kurumsallaflmadan, mali sektör
adam olmadan devlet ne hakla kamu bankalar›n› özellefltirir. E¤er kamu bankalar›n›n yönetilmesinde hata varsa, devletin görevi bu hatalar› düzeltmektir.
13. Özer Ertuna, Radikal Gazetesi, 2 Ekim 2000.

17

YEN‹ YÜZYILIN Efi‹⁄‹NDEK‹ TÜRK‹YE EKONOM‹S‹
istanbul smmmo

Evet hayret edilecek bir fley: Türkiye uygulad›¤›, IMF destekli enflasyonla mücadele program›yla milyarlarca dolar kayba u¤rarken, Dünya Bankas›'ndan gelecek 1.5 milyar dolara bel ba¤l›yor. Bu y›l›n ilk sekiz ay›nda Türkiye 17 katrilyon lira faiz ödemifl. Bunun tahminen yüzde 30'u, yani 8.5 milyar dolar› yabanc›lara ödendi. Yine ilk sekiz ay yabanc› yat›r›mc›lar borsadaki kazançlar›n›n 2.6
milyar dolar›n› paraya çevirerek borsadan ç›kt›lar. Y›l›n ilk alt› ay›nda 13 milyar dolarl›k ihracata karfl› 25 milyar dolarl›k ithalat yap›ld›. Yani, d›fl ticaret 12
milyar dolar aç›k verdi. Bütün bunlar IMF reçetesinin maliyetiyken, biz reçeteyi düzeltece¤imiz yerde, daha fazla borçlanarak d›fla ba¤›ml›l›¤›m›z› artt›rmaya
devam ediyoruz.
Hayret edilecek bir fley: Enflasyonla mücadelede baflar› düflük, fakat maliyet çok
yüksek. Temmuz ay› sonu itibariyle geçen sene 12 ayl›k ortalama enflasyon
yüzde 53.9 idi, bu y›l hala yüzde 59.4. Yaln›zca enflasyonun temposunda bir yavafllama var, ama hangi maliyete? Bugün Türkiye yat›r›m yapmad›¤› için bir
enerji bunal›m›yla karfl› karfl›ya. Bugün Türkiye üretmiyor, borçlan›p hovardaca tüketiyor. Bugün Türkiye, inan›lmaz düzeylerde faizler ödüyor. Bu kadar olsa neyse, esas›nda Türkiye'nin ödedi¤i bedel çok daha büyük. Türkiye uluslararas› raporlarda afla¤›lan›yor. Avrupa Birli¤i, Türkiye'yi hiçbir zaman üye yapmayaca¤›n› aç›k seçik belirtirken, kap›da bekletip her türlü tavizi koparabiliyor.
Amerikan meclisinde Türkiye aleyhindeki raporlar onaylanabiliyor.
Evet, Türkiye uyanmak mecburiyetinde. Uluslararas› arenada kendine biçilen
rolü de¤il, kendi rolünü oynamak mecburiyetinde.

G. Stratejik bir hata 14
Türkiye'nin ufkunun parlak olmas› gerekir. Türkiye büyük f›rsatlar›n, büyük potansiyellerin ülkesi. 21. yüzy›lda baflar›n›n yolu insan kaynaklar›ndan geçti¤ine
göre, 21. yüzy›l Türkiye'nin yüzy›l› olabilir. Çünkü, gerçekten de, Türkiye'de insan kaynaklar› pek çok ülkeyi g›pta ettirecek, hatta k›skand›racak vaziyette. Her
ülke, Türkiye gibi, giriflimci, zeki, çözümleyici ve fedakar insan kaynaklar›na
sahip de¤il. Çocuklar›m›zla, gençlerimizle ne kadar övünsek azd›r.
Gel gelelim, Türkiye'de siyaset yapmakla görevli olanlar, bu potansiyelin devre
d›fl› b›rak›lmas›, israf edilmesi için ellerinden geleni yap›yorlar. Böylece, ça¤›
yakalamakla yetinmemesi gereken, yeni oluflan dünya düzeninde çok sayg›n bir
yer kapmas› gereken Türkiye'nin gelece¤i tehlikeye sokuluyor.
Bugün herkes, 21. yüzy›lda baflar›n›n insan faktörüne ba¤›ml› oldu¤unu biliyor.
Baflar›l› olmak için, teknoloji ve bilgiyi üretmek, teknoloji ve bilgiyi hizmete dö14. Özer Ertuna, Radikal Gazetesi, 30 Ekim 2000.
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nüfltürmek gerekti¤ini biliyor. Bütün bunlar› yapacak olan da "do¤ru" e¤itilmifl
insan gücü. Herkes, insanlar›n› do¤ru e¤itmenin yollar›n› ararken, herkes, e¤itime daha fazla kaynak aktar›rken, Türkiye, b›rak›n daha iyisini aramay›, mevcut
e¤itim düzenini dahi y›kmakla meflgul.
Bugünlerde 2001 y›l›n›n bütçesi konufluluyor. Bütçe tek hedefe odakl› olarak
haz›rlanm›fl: Enflasyonun kontrol alt›na al›nmas›. Bu hedefe ulaflmak için, her
fley, istikbalin ipotek alt›na al›nmas› dahil her fley göze al›nm›fl. Tasarruf yap›yorum diye, insan ve insana yat›r›m tamamen ihmal edilmifl; kaynak yarat›yorum diye, telekomünikasyon, enerji santralleri sat›fla ç›kar›lm›fl. Tek amaç enflasyonun düflürülmesi.
K›rk sekiz katrilyon liral›k 2001 y›l› bütçesinde milli e¤itime ayr›lan pay 4 katrilyon lira, yani bütçenin 12'de biri. Bir düflünün, bu parayla Türkiye e¤itim teknolojisini ça¤dafl düzeye ulaflt›racak, ö¤retmenlerimiz flevkle yeni nesilleri yetifltirtecek. Mesle¤e yeni girmifl bir ö¤retmenimize, 2001 y›l›nda ayda 225 bin
lira maafl ödeyece¤iz, Amerikan paras›yla 315 dolar. 225 bin liraya genç bir ö¤retmen, yuva kuracak, aile geçindirecek, ça¤› yakalamak için bilgisayar alacak,
internete ba¤lanacak ve çocuklar›m›z› yetifltirecek. Üniversitelerimizde akademik hayata giren bir araflt›rma görevlisi, 2001 y›l›nda ayda 280 bin lira, yani 392
dolar maafl alacak. Ve, böylece biz Türkiye'de bilim ve teknoloji üretece¤iz.
Hiç kendimizi aldatmayal›m. Tüm dünyada e¤itim ve e¤itim teknolojisi alan›nda inan›lmaz at›l›mlar yap›l›rken, Türkiye'de e¤itimin kalitesi, her gün bir önceki günü arat›yor. Üniversitelere taze kan gelmiyor. Akademik kariyer aflk›yla
yanan o p›r›l p›r›l genç beyinler, ba¤›rlar›na tafl bas›p para kazanacak ifl ar›yor.
Onu da beceremiyoruz. Üniversite mezunlar› aras›nda iflsizlik oran› yüzde 25'lere dayan›yor. Türkiye'de üniversiteler ihtiyarl›yor.
‹lk ve orta ö¤retimdeki durumu yak›ndan bilemiyorum. Ama, oralarda da ö¤retmenlerimizin, mesleklerini gere¤i gibi yapamaman›n ›st›rab›n› çektiklerini tahmin edebiliyorum.
Evet enflasyon düflürülmeli, bunda hiçbir flüphe yok. Ama yolu bu olmamal›.
Enflasyonla mücadelenin bedeli istikbali ipotek alt›na sokmak olmamal›. Türkiye insan›ndan k›s›yor, ama faizleri k›sam›yor. 2001 y›l›nda Türkiye 16 katrilyon
liradan fazla faiz ödeyecek. Milli e¤itime ayr›lan 4 katrilyon lira, faize ayr›lan
16 katrilyon. Türkiye'de nominal faizler düfltü propagandas› yap›l›yor. Oysa
enflasyondan ar›nd›r›lm›fl faizler hala çok yüksek. Geçen y›l nominal faizler
yüzde 110 düzeyindeydi. Enflasyon yüzde 63 dolaylar›nda oldu¤u için, reel faizler yüzde 29-32 aral›¤›ndayd›. Bugün, bir y›ll›k borçlanmada, nominal faizler
yüzde 37 dolaylar›nda. Fakat, bir y›l içinde enflasyon yüzde 10 düzeylerine inece¤ine göre, enflasyondan ar›nd›r›lm›fl faizler, hala yüzde 24 dolaylar›nda. Dü19
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flünün, Avrupa Toplulu¤u'nda ise reel faizler yüzde 4 dolaylar›nda. Türkiye faiz cephesinde henüz harbi kazanm›fl de¤il. Bu baflar›s›zl›¤›n bedelini de ö¤retmenler, mamurlar ve iflçiler ödeyecek.
Ne kadar ac› de¤il mi? Türkiye'de hala 10 milyar lira 15, bir ö¤retmen maafl› kadar faiz kazanabiliyor. Biz de ald›¤›m›z sonuçlarla ve haz›rlad›¤›m›z bütçeyle iftihar ediyoruz

H. Araçlar ve Amaçlar 16
Bir ülkenin, izleyece¤i ekonomi politikalar›n› saptarken yapabilece¤i en büyük
hata araçlarla amaçlar› kar›flt›rmakt›r. Daha do¤rusu, amaca ulaflmak için kullan›lacak araçlar› amaç haline dönüfltürmektir. Türkiye bu hataya s›k s›k düflmektedir.
Bir ekonomide temel amaç insanlar›n refah düzeylerini yükseltmektir. Bu da
milli gelirin kal›c› ve istikrarl› bir flekilde artmas› ve artan milli gelirin adilce
paylafl›lmas›, k›saca "ifl ve afl" yarat›lmas› anlam›na gelir. Ekonomiyi bu amaca
yönlendirebilmek için çeflitli araçlara bafl vurulabilir. Ekonomiyi liberallefltirmek, yat›r›mlar› artt›rmak, yabanc› yat›r›mlar› cezb etmek, kamu kurulufllar›n›
özellefltirmek, enflasyonu kontrol alt›na almak, hedeflere yönlendirici vergi ve
teflvik sistemleri uygulamak; bunlar hep amac› gerçeklefltirmek için araçlard›r.
Amaca ulaflmak için en uygun araçlar›n seçilmesi ve maharetle kullan›lmas› gerekir. Bu araçlar›n kullan›lmas›nda yap›lan hatalar ekonomiye çok pahal›ya patlayabilir. Örne¤in, Rusya liberal ekonomiye geçerken yapt›¤› hatalarla 10 y›l gibi k›sa bir zaman diliminde milli gelirinin yar›s›n› kaybetmifl, Çin ise ayn› dönemde liberalleflmeyi milli gelirini ikiye katlayarak baflarm›flt›. Ayn› dönemde
Çin enflasyonunu da s›f›rlam›flt›.
Türkiye 1989 y›l›na kadar oldukça baflar›l› bir liberalleflme politikas› izlemifltir.
Ancak, 1989 sonras›nda yeni bir dünya düzeni kurulurken, bu düzen Türkiye'ye
yararlanabilece¤i pek çok f›rsat sunmuflken, Türkiye'nin yeni ça¤›n yap›c›lar›
aras›na girmek için insan ve teknolojiye yat›r›m yapmas› gerekirken, Türkiye
enflasyonla mücadeleyi tek amaç haline getirmifltir. Enflasyonun kontrol alt›na
al›nmas›n›n bir araç olmaktan ç›kar›l›p amaç haline getirilmesi, ekonominin temel amaçlar›n› bir kenara itmifl, Türkiye'ye çok pahal›ya mal olmufltur.
1989'dan bu yana Türkiye'de milli gelir, y›lda, ortalama sadece yüzde 3.8 oran›nda artm›flt›r. Devlet Planlama Teflkilat›n›n yapt›¤› planlar, Türkiye'nin y›lda,
ortalama yüzde 7 oran›nda büyüyebilece¤ini göstermektedir. Bu dönemde Tür15. Paradan alt› s›f›r at›ld›¤›ndan bu 10 bin YTL eder.
16 Özer Ertuna, KOB‹ Giriflim, Aral›k 2005.
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kiye y›lda, ortalama yüzde 7 büyüyebilseydi, milli gelirimiz bugünkünün yüzde
58'i kadar daha fazla olur refah düzeyi çok yükselirdi. Amaç ve arac›n kar›flt›r›lmas› Türkiye'nin bugünkü gelirinin yar›s›ndan ço¤u kadar bir kayba neden olmufltur.
Üzülerek belirtmek gerekir ki, amaçlara eriflmek için maharetle kullan›lmas› gereken baz› araçlar, Türkiye'de amaç haline getirilmifltir. Bu araçlar özellefltirme,
yabanc› sermaye giriflleri ve Avrupa Birli¤i üyeli¤i gibi araçlard›r. Türkiye her
ne pahas›na olursa olsun özellefltirme ad› alt›nda çok önemli kurulufllar›n› satmakta; hiçbir ön flarta dayanmadan her türlü yabanc› sermayeye kucak açmakta; ille da Avrupa Birli¤ine girece¤im derken telafisi mümkün olmayan kay›plara u¤rama riski tafl›maktad›r. Akademik dünyada ve uygulama alan›nda çok iyi
bilinen gerçek fludur: ‹yi bir özellefltirme (ille de sat›fl olmas› gerekmez) çok iyi
sonuçlar verebilir. Ama özellefltirme iyi yap›lmad›¤› takdirde, çok kötü sonuçlar
elde edilebilir. Ayn› durum yabanc› sermaye için de geçerlidir. K›sa vadeli yabanc› sermaye çok tahripkar olabilir. Do¤rudan yabanc› sermaye yat›r›mlar› da,
her iki taraf›n ç›karlar›na hizmet etti¤i sürece yararl›d›r. Ülkenin bir yabanc› sermaye stratejisi yok ise, gelifli güzel do¤rudan yabanc› sermaye, o ülkeyi sömürgelefltirir, gelir kayb›na, piyasa kayb›na, istihdam kayb›na neden olabilir. Avrupa Birli¤i'ne üyeli¤in ise getirecekleri ve götürecekleri, ne flekilde, hangi flartlarla üye olunaca¤›na ba¤l›d›r.
Araçlar, kendi bafllar›na iyi veya kötü olamazlar. Çekiç ve testere gibi, yapmak
için de y›kmak için de kullan›labilirler. Amaca ulaflmak bu araçlar› maharetle
kullanmay› gerektirir.

21

22

