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BÖLÜM 2: CUMHUR‹YET‹N KURULUfiUNDAN 2000 YILINA KADAR
TÜRK‹YE EKONOM‹S‹
Türkiye, farkl› dönemlerde farkl› ekonomi modelleri uygulayarak 1923 y›l›ndan
bu yana önemli at›l›mlar yapm›flt›r. Birkaç gösterge bu durumu aç›kça ortaya
koymaktad›r: Cumhuriyet kuruldu¤unda nüfus 12,6 milyon, milli gelir, 2006 fiyatlar›yla 8 milyar 366 milyon YTL, dolay›s›yla kifli bafl›na milli gelir sadece
663 YTL düzeylerindeydi. Yani Türk insan› ortalama günde 1 YTL 80 kurufl gelirle geçinmek durumundayd›. D›fl ticari iliflkiler de bu göstergeler paralelindeydi. Ço¤unlu¤u sanayi ürünlerinden oluflan ithalat 86,9 milyon dolar, tar›m ve
madencilik a¤›rl›kl› olan ihracat ise 50,8 milyon dolar seviyelerindeydi. Ekonomi temelde tar›ma dayal› oldu¤undan gayri safi milli has›la içinde tar›m›n pay›
%40, sanayiinin pay› ise sadece %13'tü. Bundan 83 y›l sonra, 2006 y›l› sonunda, Türkiye'nin nüfusu 72 milyon, milli geliri, 2006 fiyatlar›yla 565 milyar YTL,
kifli bafl›na milli geliri 7.846 YTL, ithalat› 137 milyar dolar, ihracat› 85 milyar
dolar düzeylerine ulaflm›flt›r. Gayri safi milli has›la içinde sanayiinin pay›
%32'ye ç›km›fl, tar›m›n pay› ise %15'lere gerilemifltir. Kifli bafl›na milli gelir,
cumhuriyetin kuruldu¤undan bu yana yaklafl›k 11,8 misli, milli gelir yaklafl›k 67
misli, ithalat 1576 misli, ihracat ise 1673 misli artm›flt›r. Cumhuriyetin kuruluflundan bu yana, 83 y›lda, milli gelir y›lda ortalama yüzde 5,2 artm›flt›r. Zaman
zaman yaflanan baflar›s›zl›klara ra¤men, Türkiye bugün, dünya ekonomisi ile daha fazla bütünleflmifl bir ekonomiye sahiptir.
2005 y›l›nda, Türkiye nüfus bak›m›ndan dünyan›n 19'ncu, milli geliri 39 bak›m›ndan 20'nci büyük ülkesidir. Türkiye dünya s›ralamas›nda ihracat bak›m›ndan
36'nc›, ithalat s›ralamas› aç›s›ndan ise 27'nci s›rada yer almaktad›r.
I. KAPALI EKONOM‹ DÖNEM‹
Türkiye dünya üzerindeki e¤ilimler ve kendi ulusal flartlar› ve hedefleri çerçevesinde de¤iflik dönemlerde farkl› ekonomik modeller uygulam›flt›r. Bu dönemleri hat›rlayacak olursak: 40
* Liberal ulusal ekonomi dönemi: 1923-1933,
* Devlet önderli¤inde kalk›nma dönemi: 1933-1950,
* Liberal ekonomi deneme dönemi: 1950-1960,
* Planl› ekonomi dönemi: 1960-1980,
* Küresel ekonomiyle bütünleflme dönemi: 1980 sonras›.

39 Dünya Gerçekleri Kitab› bilgileri. Burada milli gelir sat›nalma gücü üzerinden hesaplanmaktad›r.
40 Türk sanayiindeki geliflmelerin güzel bir de¤erlendirmesi için bak›n›z: ‹SO, ‹stanbul Sanayi

Odas›n›n Ellinci Y›l›nda Türk Sanayii, ‹SO, ‹stanbul, 2002.
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Türkiye'nin yeni yüzy›l›n efli¤indeki durumunu daha iyi de¤erlendirebilmek için
farkl› ekonomik modellerin kullan›ld›¤› bu dönemlerin temel özelliklerini ve elde etti¤i ana sonuçlar› k›saca de¤erlendirmemiz uygun olacakt›r.

A. Liberal Milli Ekonomi Dönemi: 1923-1933
Yukar›da da belirtti¤imiz gibi, Cumhuriyet, bir ekonomik enkaz üzerine kurulmufltur. Cumhuriyet kuruldu¤unda, devlet elinde birkaç fabrika (Defterdar, Basmane Pamuklu Dokuma, Hereke Yünlü Dokuma ve Beykoz ayakkab› fabrikalar›) bulunmaktayd›. Demiryollar› ve pek çok alt yap› tesisi yabanc›lar›n mülkiyetinde ve onlar›n ihtiyaçlar›na göre konumland›r›lm›flt›.
1923-1933 döneminde, bir taraftan, devlet elindeki fabrikalar› iflletmek, özel
sektöre kredi açmak ve özel sektörle birlikte yeni fabrikalar kurmak için Türkiye Sanayi ve Maadin Bankas› kurulmufl, bir taraftan da "milli ekonominin" ihtiyac›na cevap verecek alt yap›n›n gelifltirilmesine çaba gösterilmifltir. Bu alt
yap› hamlesinde, "ülkenin dört bir yan›n›n demiryollar›yla örülmesi" çabas› çok
önemlidir. Bu çaba bir ulusal kalk›nma flevki haline dönüfltürülmüfltür. Ayr›ca,
bu dönemde (15 Haziran 1927'de) kabul edilen Sanayii Teflvik Kanunu ile özel
sektör, sanayi yat›r›mlar› yapmaya özendirilmifl, müteflebbislere 10 hektara kadar bedelsiz arsa tahsis edilmifl, altyap› yat›r›mlar›nda kolayl›k sa¤lanm›fl ve
vergi, harç ve rüsum muafiyetleri getirilmifltir. 1927-1932 y›llar› aras›nda sanayi iflçileri say›s› 17 binden 62 bine yükselmifltir. Görülece¤i gibi, kamu ve özel
kesim dayan›flmas› alt›nda k›sa bir sürede önemli fakat günün heyecan› alt›nda
yetersiz kabul edilen bir hamle gerçekleflmifltir.
Cumhuriyetin kuruldu¤u bu dönemde yabanc› borçlanmaya gitmeden ulusal
ekonomimin infla edilmesine yönelinmifltir. Lozan müzakereleri s›ras›nda Lord
Curson, ‹smet ‹nönü'ye, "Ne istersek reddediyorsunuz. Bunlar› flimdi cebimize
at›yoruz ama siz savafltan ç›km›fl yoksul bir ülkesiniz. Kalk›nman›z için paraya
ihtiyac›n›z olacak. ‹lerde bunun için bize geldi¤inizde tekrar isteklerimizi önünüze koyaca¤›z ve alaca¤›z." demifltir. Bu Cumhuriyetin ilk y›llar›n›n ekonomi
siyasetini etkilemifltir. Bu durumu en güzel yans›tan bir kaynak 1933 y›l›nda Ülkü dergisinde yay›nlanan bir makaledir. Ali Süreyya'n›n bu makalesinden afla¤›da sundu¤umuz al›nt› ders al›nmas› gereken bir al›nt›d›r.
"‹mparatorluk bugünkü Türk vatan›nda 65 sene zarf›nda (1856-1920) yabanc›
sermayelerle yabanc› menfaatler hesab›na dar ve genifl 4000 kilometre kadar flimendifer yapabilmifltir. Cumhuriyetin s›rf milletin varl›¤›na ve kudretine dayanarak sekiz senede (1924-1932) yapt›¤› genifl hatlar›n uzunlu¤u ise 1877 kilometredir.
Bu sürati çok h›zl› bulanlar, memleketin flimendifer ihtiyac›n› karfl›larken uzun
vadeli harici istikrazlar yapacak yerde bütün yükün bugünkü nesle yüklendi¤ini
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iddia edenler olmufltur. Bu son itirazlar›n en güzel cevab›n› ‹smet Pafla S›vas'ta
verdi. ...ecnebi sermayesi de Türk milleti imar ve iktisat politikalar›nda rüfltünü
ve kabiliyetini ispat etmedikçe makul ve mutedil flartlarla memlekete gelmeyecektir. Bunu çok iyi bilen Cumhuriyet ricali, Lozan'da devletlere tasdik ettirdi¤imiz istiklâl ve beraberlik haklar›n› yar›n malî ve iktisadî darl›klar karfl›s›nda
para bulmak için birer birer feda edece¤imizi söyleyen Avrupa diplomatlar›n›n
sözlerini düflmanl›ktan ziyade bir imtihan telâkki etmifllerdir. Bugünkü neslin
vazifesi bu imtihanda sonuna kadar muvaffak olmak için, gelecek nesillere içinde emniyetle oturulabilir, refahla yaflanabilir bir vatan b›rakmakt›r." 41
Burada birkaç noktay› daha hat›rlatmakta yarar görmekteyiz. Atatürk, ekonomik ba¤›ms›zl›k olmadan siyasi ba¤›ms›zl›¤›n da olamayaca¤›na olan inanc›n›
s›k s›k dile getirmifltir. ‹kinci noktam›z bu dönemde yarat›lan kalk›nma flevkinin önemidir. Cumhuriyetin kuruldu¤u dönemde, yoksullu¤a ra¤men yarat›lan
kalk›nma flevki önemle üstünde durulmas› gereken bir flevktir. Yarat›lan bu
flevk, Cumhuriyetin 10 y›l marfl›yla taçland›r›lm›flt›r. Hayret edilecek husus, o
günlerden bu günlere, halka flevk afl›layacak baflka bir marfl besteleyememifl olmam›zd›r. Hala spor karfl›laflmalar›nda sporcular› flevklendirmek için bu marfl
hep bir a¤›zdan söylenmektedir.
B. Devlet Önderli¤inde Kalk›nma Dönemi: 1933-1950
1933-1950 döneminde, Türkiye, devlet öncülü¤ünde kalk›nma modeli uygulam›flt›r. Uygulanan devletçilik modelinin baz› unsurlar›n› vurgulamak gerekir.
Bu unsurlar, I. Sanayi Plan› çerçevesinde, 1933 y›l›nda, Türk sanayiini kurmakla görevlendiren SÜMERBANK'›n kurulufl misyonunda flu flekilde belirtilmifltir: 42
* Üretim faaliyetleri üzerinde olumsuz etkide bulunan tüm unsurlar› ortadan kald›rmak,
* Özel müesseselerin rasyonel çal›flma yöntemleri ile ticari bir serbestiyet içinde çal›flmak,
* Sanayileflmeye süreklilik kazand›rmak ve
* Sanayileflme hamlesinin gerektirdi¤i personeli yetifltirmek.
Bu misyon titizlikle incelenmesi gereken bir misyondur. Cumhuriyet döneminin
ekonomik baflar›s›nda, rasyonel çal›flma yöntemlerinin ve insana yat›r›m›n (personel yetifltirmek) pay› çok büyüktür. Ancak bu paydan da önemli olan›, modelin afl›lad›¤› Kuvâyî Milliye ruhu, kalk›nma flevki ve yaratt›¤› özgüvendir. Cum-

41 Ali Süreyya, Demiryolu Siyasetimiz. Ülkü, fiubat 1933.
42 Sümerbank modelinin daha genifl bir aç›klamas› için bak›n›z: Özer Ertuna, Bir Kalk›nma
Modeli Olarak Sümerbank, MUFAD Muhasebe ve Finansman Dergisi, Ekim 2003. s 15-19.
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huriyet döneminde uygulanan model, baflka bir yerden kopya edilen, al›nt› bir
model de¤il, cumhuriyeti kuranlar›n gelifltirdi¤i bir modeldir. Model, Atatürk'ün "Türk ö¤ün, çal›fl, güven" yönlendirmesini hayata geçiren bir modeldir.
Model, Atatürk'ün, bugün için dahi geçerlili¤ini koruyan, "Çal›flmadan, ö¤renmeden, yorulmadan rahat yaflaman›n yollar›n› al›flkanl›k haline getirmifl milletler; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istikballerini
kaybetmeye mahkumdur." vizyonu çerçevesinde gelifltirilmifltir.
1933-1950 y›llar› aras›nda, ikinci dünya savafl›na ra¤men, Türkiye çok önemli
bir kalk›nma hamlesi gerçeklefltirmifltir. Bu kalk›nma, top yekûn 43, ekonomik,
sosyal ve kültürel bir kalk›nmad›r. Bu dönemde, ülkenin ücra köflelerinde kurulan fabrikalar yörelerinin kalk›nma tohumlar› olarak tasarlanm›flt›r. Bu fabrikalar›n sosyal, spor, kültür ve sa¤l›k tesisleri mevcuttur. Her bir kurulan fabrika
kalk›nma hamlesine yeni bir flevk katm›flt›r. Bu flevki en güzel bir flekilde, yine
Atatürk, 2 fiubat, 1938 tarihinde Bursa Merinos Fabrikas›'n›n aç›l›fl töreninde fleref defterine yazd›¤› cümle ile ifade etmifltir. Atatürk fleref defterine flu ifadeyi
yazm›flt›r: "SÜMERBANK Merinos Fabrikas›, çok k›ymetli bir eser olarak milli sevinci artt›racakt›r."

C. Liberal Ekonomi Deneme Dönemi: 1950-1960
Türkiye 1950 y›l›na var›ld›¤›nda, yeni bir model aray›fl›na girmifltir. Seçimleri
kazanan Demokrat Parti, liberal ekonomi kurallar› uygulamay› vaat etmifl, özellikle ABD kaynakl› kredilerden de yararlanarak, özel sektöre dayal› bir sanayileflme hamlesi bafllatmaya çaba göstermifltir. Bütün çabalara ra¤men, ihtiyaçlar
gere¤i ekonomide devletin pay› büyümeye devam etmifltir. 1950-1960 dönemi,
Türkiye'nin piyasa ekonomisi kurallar›n› uygulamadaki baflar›s›zl›¤›n›n bafllang›ç dönemidir. Bu dönemde enflasyon; o zamandan 1994'e kadar devam eden
art›fl trendine girmifl, artan enflasyon alt›nda faizler ve kurlar sabit tutuldu¤undan ekonomiyi yönlendiren fiyatlar›n aras›ndaki dengeler tamamen bozulmufltur. Uygulanan sabit faiz ve kur politikas› alt›nda, negatif faizler tasarruf ve yat›r›m dengelerini bozmufl, afl›r› de¤erlenen TL ekonomiyi d›fl ödemeler darbo¤az›na sokmufltur. Türkiye, "kahve" dahil, ekonominin ihtiyaçlar›n› ithal edemez
duruma düflmüfl, dönem bir ekonomik ve siyasi krizle noktalanm›flt›r. 1960 ekonomik krizi, büyük çapta bir devalüasyon yap›larak (TL'nin de¤erini yüzde 40
oran›nda düflürerek) ve faizleri artt›rarak (reel faizleri yüzde 3 dolaylar›na yükselterek) atlat›lm›flt›r.
D. Planl› Ekonomi Dönemi: 1960-1980
Türkiye piyasa yönlendirmesine dayal› bir ekonomik model uygulamada baflar›43 Top yekûn, her alan› kapsayan anlam›ndad›r.
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s›zl›k çektikten sonra, 1960 y›l›nda plana dayal› bir model uygulamaya geçmifltir. Uygulanan model kat› bir planl› ekonomi modeli de¤ildir. Planlar, uzun vadeli bir perspektif alt›nda haz›rlanm›fl, kamu sektörü için "emredici", özel sektör
için "özendirici" planlard›r. Türkiye bu dönemde önemli bir kalk›nma hamlesini sürdürmüfltür. Ancak, enflasyonun artma temposu devam etti¤i bir ortamda
sabit veya basamakl› artan kur ve faiz politikas› nedeniyle, reel faizler tekrar negatife dönüflmüfl, TL tekrar afl›r› de¤er kazanm›flt›r. 1970 sonras›, dünya çap›nda yaflanan iki petrol bunal›m› ve K›br›s'ta yaflanan sorunlar, Türkiye'nin ekonomik dengelerini korumas›n› da zorlaflt›rm›flt›r. Bu dönem de, 1960 y›l›nda oldu¤u gibi, ekonomik ve siyasi krizle sonuçlanm›flt›r. Yine 1960 krizinde oldu¤u
gibi, 1980 krizi de büyük bir devalüasyon ve faizlerin yükseltilmesiyle atlat›lm›flt›r.
1960 - 1980 döneminin önemli bir özelli¤i bulunmaktad›r. Bu denemde, reel faizler ve TL de¤eri ters yönde seyir izledi¤inden, yani reel faizler düflerken TL
de¤er kazand›¤›ndan, ülke s›cak para girifllerine hedef olmam›flt›r. Bunun tersi,
bu dönemde, servetin yurt d›fl›na kaçt›¤› söylenebilir. Bu dönemde, d›fl ödemelerde güçlük çekildi¤inde Tahtakale'de, alt›n hareketlerine ba¤l› olarak oluflan
paralel döviz piyasas›, sanayiinin hammadde ve ara mal› ithalat› ihtiyaçlar›n›n
karfl›lanmas›na imkan tan›m›flt›r.

II. 1980-2000 DÖNEM‹NDE TÜRK‹YE EKONOM‹S‹
1980 Krizinin atlat›lmas›nda, yaln›zca faizlerin yükseltilmesi ve devalüasyon
yap›lmas›yla yetinilmemifl, çok köklü bir strateji de¤iflikli¤ine gidilmifltir. Yeni
ekonomi stratejisi, serbest piyasa ekonomisi kurallar› çerçevesinde dünya ile bütünleflmek olarak tan›mlanm›flt›r. ‹zlenen strateji bundan önceki bölümde sözünü etti¤imiz, Washington Uzlaflmas› diye an›lan Dünya Bankas› ve IMF reçetelerine uygun bir stratejidir. 1998 y›l›na kadar izlenen yeni ekonomi stratejisi,
yüksek faiz, enflasyonun üzerinde kur art›fllar› ve düflük iflçi ücretleri stratejisi
olarak tan›mlanabilir. Bu dönemde her ne kadar serbest piyasa ortam› yarat›lmaya çal›fl›ld›ysa da, fiyatlar›n serbest piyasa kurallar› çerçevesinde olufltu¤u
söylenemez.
Bu dönemde, TL'nin de¤er kaybetmesi, iç talebin k›s›lmas› ve yüzde 30'lara varan ihracatta vergi iadesi gibi teflviklerle ihracat h›zla artt›r›lm›fl, yüksek faizlerle servetin yurt d›fl›na kaçmas› önlenmifl ve ekonomi büyük ölçüde d›fl dünya ile
bütünlefltirilmifltir. 1988 y›l›na var›ld›¤›nda, Türkiye'nin döviz darbo¤az›n› tamamen atlatt›¤› görünümü hakim olmufltur.
1980-1988 döneminde enflasyonun, bütçe aç›klar› nedeniyle, yükselme seyrini
korumas› Hükümetin icraatlar›n›n baflar›s›z yönü olmufltur. Bu dönem ücret art›fllar› da enflasyonun çok alt›nda tutuldu¤undan reel ücretler h›zla düflmüfl, enflasyon önemli sosyal patlamalara zemin haz›rlam›flt›r.
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Türkiye'nin, 1988 y›l›na kadar d›fl ticaret gibi alanlarda baflar› sa¤lamas›na karfl›n, enflasyonu kontrol alt›na almada baflar›s›z olmas›, 1988 sonras› enflasyonla
mücadeleye öncelik verilmesine neden olmufltur. Bu durum iki aç›dan Türkiye
ekonomisine büyük zarar vermifltir. 44 Birincisi, enflasyonla mücadeleye odaklan›lmas› sonucunda Türkiye'nin uzun vadeli perspektifini kaybetmifl olmas›d›r.
Esas›nda, 1990 sonras› Do¤u Blo¤u'nun çökmesiyle ortaya ç›kan ekonomik ortam, Türkiye için pek çok yeni f›rsatlar do¤urmufltur. Ancak, Türkiye uzun vadeli perspektifini kaybedip, k›sa vadeli sorunlarla u¤raflt›¤›ndan bu f›rsatlar› yakalayamam›flt›r. ‹kincisi, enflasyonla mücadelede yanl›fl politikalar izlenmifltir.
Türkiye, IMF'nin de teflvikiyle, enflasyonla mücadelede talep k›smaya ve kur ç›pas›na dayanan modeller kullanm›flt›r. Kur ç›pas›na dayal› modeller TL'nin afl›r› de¤erlenmesine neden olmufl ve Türkiye ekonomisine tafl›yamayaca¤› yükler
bindirmifltir. Bir yandan, Türkiye yurda gelen s›cak paraya yüzde 40'lara varan
faizler ödemifl, bir yandan da, döviz ucuzlay›p TL pahal›laflt›¤›ndan, ihracat
azalm›fl, ithalat ve d›fl ticaret aç›klar› artm›flt›r. K›sa bir sürede, Türkiye borçlanarak yapt›¤› ithalatla, üretti¤inden çok fazlas›n› tüketen bir ülke haline dönüflmüfltür. Bu da Türkiye'nin d›fl borçlar›n› ve d›fla ba¤›ml›l›¤›n› artt›rm›flt›r.
1980-2000 döneminde, 1994 y›l›nda çok önemli bir ekonomik kriz yaflanm›flt›r.
Her ne kadar bu kriz k›sa bir dönemde atlat›ld› görünümünü vermifl olsa da, Türkiye ekonomisi hala bu krizi atlatamam›flt›r. Ac›d›r ki, Türkiye bu krizden hiç
bir ders ç›karmam›fl, ileride aç›klayaca¤›m›z gibi, çok benzer sebeplerden 2001
y›l›nda tekrar çok tahripkar bir krizi yaflam›flt›r. Bu gün de 1994 ve 2001 y›l›
krizlerini haz›rlayan ortam yaflanmaktad›r. Bu nedenle, günümüzdeki ekonomik
geliflmeleri do¤ru yorumlayabilmek için 1994 krizini haz›rlayan ortam›, kriz döneminde al›nan tedbirleri ve elde edilen sonuçlar›n› iyi incelemek gerekmektedir.
Önce, enflasyon, faizler, kur ve ücret art›fllar› aras›ndaki dengelerin bozulmas›n›n kriz ortam›n› nas›l oluflturdu¤unu k›saca aç›klayal›m. Kur ç›pas›na dayal›
enflasyonla mücadele programlar›nda kur art›fllar› frenlenerek, ithal mallar›n ülke içindeki fiyatlar›n›n düflürülmesi hedeflenir. Buna ithalat›n "terbiye edici etkisi" denir. Ancak, döviz kurlar›n›n enflasyonun alt›nda artmas› ülke paras›n›n
de¤erini artt›r›r. Dövizin ucuzlay›p ülke paras›n›n pahal›laflmas›, ithalat› körüklerken, ihracat›n cazibesini azalt›r. Bu da d›fl ticaret aç›klar›n›n artmas›na neden
olur. D›fl ticaret aç›klar›n›n bir k›sm› turizm gelirleri ve yurt d›fl›nda çal›flan Türk
iflçilerinin yurda yollad›klar› dövizlerle kapan›r. Fakat turizm gelirleri ve iflçilerin ülkeye yollad›klar› dövizler aç›¤›n kapanmas›na yetmedi¤i zaman "cari aç›k44 1988 sonras› Türkiye Ekonomisindeki geliflmelerin ayr›nt›s› için bak›n›z: ‹. Özer Ertuna.
Türkiye Ekonomisinin Kay›p Y›llar› (1989-2005), Avc›ol Bas›m Yay›n, ‹stanbul 2005.
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lar" ortaya ç›kar. Cari aç›klar ise d›fl borçlarla veya s›cak para giriflleriyle kapat›l›r. Bu ara, ülke içinde faizler de yüksek düzeylerde oluflursa, para ile para kazanmak için s›cak para 45 ülkeye akar. Ülkeye akan s›cak para bir yandan cari
aç›klar› kapat›rken, bir yandan da döviz kurlar›n›n art›fl›n› daha da yavafllat›r.
Ülkeye gelen s›cak para hem yüksek faizlerden, hem de düflen kurlardan yararlanarak ülkeyi soyacak düzeyde kazanç elde eder. Öbür yandan ülke paras› afl›r› de¤erlendi¤inden, yabanc› para üzerinden iflçi ücretleri artar; yani yerli ifl gücü giderek daha pahal› hale gelir. Bunun sonucu da nihai mal üreticileri, ya imalatlar›n› yabanc› ülkelere kayd›r›r, ya da kulland›klar› ara mallar›n› ithal eder.
Bütün bunlar ekonomide kriz ortam› haz›rlar.
Yukar›da belirtti¤imiz gibi, 1988 y›l›nda Türkiye, enflasyonu düflürmeyi hedefleyen bir ekonomi program›na yönelmiflti. Uygulanan model, "‹srail Modeli" ad›
alt›nda döviz kur art›fllar›n›n yavafllat›lmas›, yani dövizin ç›pa olarak kullan›lmas› modeliydi. Burada bir noktay› iflaret etmek yararl› olacakt›r. Ç›pa uygulamas›n›n baflar›s›, enflasyonun h›zl› düflürülebilmesine ba¤l›d›r. Ç›pa uygulan›rken enflasyon h›zla düflmez ise, yukar›da aç›klad›¤›m›z, kriz ortam›n› haz›rlama
süreci hemen devreye girer. 1994 krizini haz›rlayan ortam flu flekilde geliflmifltir:
* 1980-1986 döneminde düflük tutulan ücret art›fllar›, 1988 y›l›na var›ld›¤›nda,
reel iflçilik ücretlerini 1969 senesindekinin alt›na indirmifltir. 1988 sonras›nda,
eski kay›plar›n telafi edilmesi için artan reel ücretler, maliyet art›fllar›na neden
olmufl, enflasyonu frenlemeyi engellemifl ve ucuz iflçi avantaj›na ba¤l› olan ihracat› yavafllatm›fl, ara mal› ithalat›n› cazip hale getirmifltir.
* Döviz kurlar› art›fllar›n›n enflasyonun alt›nda kalmas› sonucu TL afl›r› de¤er
kazanm›fl, ihracat art›fllar› yavafllam›fl, ithalat art›fllar› h›zlanm›flt›r. Bu durum d›fl
ticaret aç›klar›n› artt›rm›flt›r. 1993 sonuna gelindi¤inde d›fl ticaret aç›klar› 14,1
milyar dolar› bulmufltur.
* Döviz kurlar› yavafl artarken faizler yüksek kald›¤›ndan k›sa vadeli yabanc›
sermaye (s›cak para) Türkiye'de dolar baz›nda yüzde 40'lara varan kazançlar elde etmeye ve d›fl ticaret aç›klar›n› finanse etmeye bafllam›flt›r.
* Oluflan ortamda, yurt d›fl›ndan borçlanma yurt içinden borçlanmaya k›yasla
daha ucuz oldu¤undan, flirketler yabanc› paradan borçlanm›fllar, bankalar döviz
pozisyonlar›n› açm›fllard›r. 1993 sonuna var›ld›¤›nda, bankalar›n döviz pozisyonu aç›klar› 5 milyar dolar› aflm›flt›r.
Bu ara 1991 y›l›nda ekonomik koflullar›n iyi gitmedi¤i ve ekonomide önemli kararlar al›nmas› gere¤i do¤du¤u için 1991 y›l›nda hükümet istifa etmifl ve erken
45 K›sa vadeli yabanc› sermaye, s›cak para diye adland›r›l›r. Bu tür sermaye ülkeye para ile para
kazanmak için girer, Genellikle de borsaya veya devlet kâ¤›tlar›na yat›r›m yapar.
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seçimler yap›lm›flt›r. Erken seçimden sonra kurulan koalisyon hükümeti, koalisyon ve hükümet program›nda ekonomik sorunlar› üçlü bir reform paketiyle
çözece¤ini aç›klam›flt›r. Bu reformlar flunlard›r: 46
* Vergi idaresini etkinlefltiren, vergi taban›n› geniflleten bir vergi reformu,
* Devletin verimli çal›flmas›na yönelik ve özellefltirmeyi de içeren bir kamu sektörü reformu ve,
* Ekonomide tasarruf ve yat›r›mlar› daha iyi yönlendirecek ve kaynak aktarma
maliyetlerini uluslararas› standartlara çekecek bir mali sektör reformu.
Bu reformlar, bir taraftan ekonomide verimlili¤i artt›rarak rekabet gücümüzü
yükseltecek, di¤er yandan kamu sektörü borçlanma gere¤ini düflürerek faizlerin,
kurlar›n ve enflasyonun dengeli olarak düflmesini sa¤layacakt›.
Yukar›da sözü edilen reformlardan yaln›zca mali sektör reformuna iliflkin olarak
Sermaye Piyasas› Kanunu de¤ifltirilebilmifltir. Sermaye piyasas› kanununun de¤ifltirilmesiyle, gerçeklefltirilebilecek reformlar›n çerçevesi haz›rlanm›flt›r. Bu
ara mali piyasalara baz› yenilikler de getirilmifltir. Fakat söz konusu üç reform
efl-anl›47 gerçeklefltirilemedi¤inden, istikrarl› bir ekonominin gerektirdi¤i geliflmeler sa¤lanamam›flt›r. Daha kesin bir ifade ile belirtmek gerekirse, reformlar
efl-anl› gerçeklefltirilmedi¤inden, serbest piyasa ekonomilerinde ekonomiyi yönlendirmesi beklenen fiyatlar (ki bunlar enflasyon, faizler, kurlar ve ücretlerdir)
aras›ndaki dengeler kurulamam›flt›r. 1993 y›l›nda enflasyon yüzde 67.4 dolaylar›nda olmas›na ra¤men kurlar yüzde 57.7 dolaylar›nda artm›fl; bu nedenle
TL'nin yabanc› paralara karfl› de¤eri sadece bir y›lda yüzde 6,1 artarak o dönem
için rekor bir düzeye yükselmifltir. 48 1993 y›l›nda gerçekleflen reel faizler makul kabul edilebilecek bir düzeydedir (yüzde 4,4). Ancak, ayn› dönemde kurlar
enflasyondan yavafl artt›¤›ndan yurda EURO olarak gelen s›cak paran›n Türkiye'de kazanc› (Türkiye'ye maliyeti) yüzde 16,4 olarak gerçekleflmifltir. Bu maliyet çok yüksek bir maliyettir. 1993 y›l›nda TL'nin afl›r› de¤erlenmesi d›fl ticaret aç›klar›n› da o güne kadar yaflanan rekor bir düzeye ç›karm›flt›r. 1992 y›l›nda 8 milyar dolar dolaylar›nda olan d›fl ticaret aç›klar›, 1993 y›l›nda 14,1 milyar
dolara yükselmifltir.
Denge bozukluklar›na dayal› bütün bu geliflmeler, ülkede riskleri artt›rm›fl, kriz
beklentilerini beslemifltir. Öyle ki, 1993 y›l› sonuna gelindi¤inde yüzde 30 dolaylar›nda devalüasyon beklentileri artm›fl, denge bozukluklar›n›n sürdürülemeyece¤i görüflü yayg›nlaflm›flt›r. Bütün bunlar sonucunda, 1994 Ocak ay› ortala46 Bu kitab›n yazar› bu reform paketinin haz›rlanmas›nda aktif bir rol üslenmifltir.
47 Reformlar›n efl-anl› yap›lmas› gere¤i programda vurgulanmaktad›r.
48 Devlet Planlama Teflkilat› çal›flmalar›na göre, 1987 y›l›nda 100 kabul edilen reel kur endeksi
1993 y›l›nda 133,8’e yükselmifltir.
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r›nda kriz patlak vermifltir. Krizi ateflleyen k›v›lc›m, Moody's ve Standard & Poors flirketlerinin Türkiye'nin kredi notunu düflürmesi olmufltur. Buna ilave olarak, baz› politikac›lar dahil, sorumlu kiflilerin kriz bafllang›c›n› ilan etmeleri de
mali krizin önlenmesini engellemifltir. Krizi do¤uran neden önemli de¤ildir.
Böyle bir durumda krizi herhangi bir fley bafllatabilir.
Kriz dövize hücum fleklinde bafllam›flt›r, S›cak para, tasarrufçular, ve bankalar
kur art›fllar›ndan zarar görmemek için dövize hücum etmifltir. Bu durumda Merkez Bankas›, döviz satarak piyasaya müdahalesinin sadece döviz borçlular›n›n
ve Türkiye'den kaçacak s›cak paran›n ifline yarayaca¤› inanc›yla, piyasaya müdahale etmemifltir.
Dövize hücum bafllay›nca hükümet, bankalar› da zor durumda b›rakmamak için
küçük çapl› bir devalüasyon yapm›flt›r. Hükümetin yapt›¤› yüzde10 dolaylar›ndaki devalüasyon, yüzde 30'lardaki beklentilerin çok alt›nda kald›¤›ndan tam
ters etki yaratm›fl, dövize hücumu h›zland›rm›flt›r. K›sa zamanda döviz kurlar›
ikiye üçe katlanm›flt›r. Burada önemli gördü¤ümüz birkaç noktay› iflaret etmek
yararl› olacakt›r:
* Yukar›da aç›klanan, koalisyon ve hükümet programlar›na giren reformlar yap›lsayd› krizi do¤uran ortam oluflmayacakt›. Muhtemelen ekonominin dengeye
kavuflmas› sa¤lanacakt›.
* Mali piyasalarda enflasyona dayan›kl› araçlar gelifltirilerek, döviz tasarruf arac› haline sokulmasayd› ve döviz tevdiat hesaplar› yerine dövize endeksli mevduat hesaplar› gelifltirilerek teflvik edilseydi dolara hücum bask›s› çok daha hafifletilebilecekti.
* Kriz do¤du¤unda %30 devalüasyon yap›larak istikrar paketi hemen devreye
konsayd› kriz patlak verdikten k›sa bir süre sonra atlat›labilecekti. 49
1994 y›l›nda yaflanan kriz, Türkiye ekonomisinin yüzde 6,1 milli gelir kaybetmesine neden olmufltur. Ancak, kimilerine göre kriz 5 Nisan tedbirleriyle çok
k›sa bir sürede atlat›lm›flt›r. Gerçekten de 5 Nisan tedbirlerinin ard›ndan üç-dört
y›l içinde ekonomi tekrar 1980-1993 döneminde yaflad›¤› yüzde 5'lik milli gelir
art›fl seyrini yakalam›flt›r. Buna ra¤men, 5 Nisan tedbirleri, Türkiye ekonomisine uygulanan flok tedavisidir. fiok tedavisiyle fiyatlar aras› dengeler tamamen
alt üst edilmifl, bu da ekonomide yeni dengesizliklerin kayna¤› olmufltur. fiok
tedbirleriyle, yüzde 400 faizli Hazine bonosu ihraç edilmifl kredi faizleri yüzde
900'lere f›rlam›fl, ücretler hemen hemen yar› yar›ya düflürülmüfltür. Türkiye insana ve teknolojiye yat›r›m yap›lmas› gerekirken, ça¤› yakalama imkanlar›ndan
uzaklaflm›flt›r.
49 Yüzde 30 devalüasyon yap›p ayn› anda bir istikrar paketinin devreye konmas›, Merkez
Bankas›’n›n ›srarla savundu¤u bir tutumdu.

55

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

fiimdi de, Türkiye'nin 1980 sonras› elde etti¤i ekonomik sonuçlar› belli bafll›klar alt›nda k›saca inceleyelim.

A. Milli Gelir
1980-2000 döneminde Türkiye ekonomisi, her ne kadar ortalama y›ll›k yüzde
5'lik bir milli gelir art›fl› seyri yakalam›flsa da, istikrarl› bir büyüme sa¤layamam›flt›r. Milli gelirdeki y›ll›k art›fllar önemli dalgalanmalar göstermektedir. 1987
ve 1990 y›llar›nda milli gelir yüzde 9'un üzerinde bir büyüme göstermifltir. Di¤er y›llarda büyüme düflük düzeylerde kalm›flt›r. 1994 y›l›nda yaflanan kriz nedeniyle Türkiye yüzde 6,1'lik bir milli gelir kayb› yaflam›flt›r. 1999 y›l›nda da,
tekrar yüzde 6,1'lik gelir kayb› yaflanm›flt›r. 1999 y›l›nda yaflanan bu gelir kayb›n›n temel nedeni 1998 y›l›nda yaflanan Rusya krizi ve 1999 y›l›nda Adapazar›'nda yaflanan deprem felaketidir. 1980-2000 y›llar› aras›nda ortalama y›ll›k
milli gelir art›fl› yüzde 4.3 düzeyinde kalm›flt›r. Bu art›fl, Cumhuriyet döneminin ortalama yüzde 5,2 olan y›ll›k gelir art›fl›n›n önemli boyutta alt›ndad›r. Bu
dönemde Türkiye'nin nüfusunun y›ll›k yüzde 2 dolaylar›nda artt›¤›n› hesaba katarsak, y›ll›k yüzde 4,3 düzeyindeki milli gelir art›fl›, kifli bafl›na yüzde 2.3 gelir
art›fl› anlam›na gelir. Bu da, Türkiye'nin potansiyeli ile k›yasland›¤›nda, oldukça düflük bir gelir art›fl›d›r.
B. Enflasyon
1980-2000 dönemi enflasyonda, 1994 y›l›na kadar bir art›fl trendinin, 1994 y›l›ndan sonra ise bir azal›fl trendinin yafland›¤› bir dönem olmufltur. Ancak, bu
trendler çok belirgin bir dalgalanman›n yafland›¤› trendlerdir.
1980 kriz y›l›nda enflasyon yüzde 90'lara yükselmifl, 1981, 1982 ve 1983 y›llar›nda tekrar yüzde 26'lara geri çekilebilmifltir. Bundan sonra tekrar enflasyonda
art›fl ve azal›fl dalgalanmalar› yaflanm›fl ama her defas›nda dalgalanma daha yüksek bir düzeye tafl›nm›flt›r. 1989 y›l›na var›ld›¤›nda enflasyon yüzde 75,5'lik bir
düzeye ulaflm›flt›r. Enflasyonun yükü daha fazla dar ve sabit gelirlilerin omzuna yüklendi¤inden halk aras›ndaki huzursuzluk 1989 y›l›nda mahalli seçimlere
yans›m›fl, ya da, hükümet bunu böyle de¤erlendirmifltir. Bunun üzerine, yukar›da belirtti¤imiz gibi, hükümet enflasyonla mücadeleyi, Türkiye'nin önemli bir
ekonomik hedefi olarak tan›mlam›flt›r. 1990 y›l›nda enflasyon yüzde 57,6 düzeyine çekilebilmifltir. Ancak, enflasyonla mücadele maliyetsiz olmam›flt›r. Uygulanan politika, kur art›fllar›n›n k›s›tlanmas› (kur ç›pas›) fleklinde oldu¤undan
TL afl›r› de¤er kazanmaya bafllam›flt›r. Bu durum hem d›fl ticaret aç›klar›n›, hem
de s›cak paran›n maliyetini artt›rm›flt›r. Olumlu bir tutum, bu dönemde milli geliri artt›rma hedefinden de vazgeçilmemifl olmas›d›r.
Türkiye'de enflasyon, artma h›z›n› 1994 krizine kadar sürdürmüfltür. 1994 krizi
enflasyonun rekor düzeye, yüzde 107,2'ye yükselmesine neden olmufltur. 1994
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sonras› enflasyonla mücadelenin temel bir amaca dönüfltürülmesi sonucu enflasyon bir düflüfl trendi yakalam›flt›r. Fakat, bu amac›n gerçeklefltirilmesinde de baflar› k›s›tl› olmufltur. 2000 y›l›na var›ld›¤›nda enflasyon sadece yüzde 51,4 düzeyine geri çekilebilmifltir.

C. D›fl Ticaret
Küreselleflen dünyada Türkiye'nin bir baflar›s› d›fl ticaret hacmini artt›rabilmesidir. Ancak, Türkiye burada da önemli sorunlarla karfl› karfl›ya kalmaktad›r.
1980 y›l›nda Türkiye'nin ihracat› 2 milyar 910 milyon dolar dolaylar›ndayd›.
1980 sonras›nda, ihracat y›lda ortalama yüzde 11,9 artarak 2000 y›l›nda 27 milyar 225 milyon dolar düzeyine ulaflt›. ‹hracat›n büyümesi oldukça istikrarl› bir
tempo içinde gerçekleflti. Burada, ihracat›n 1994 kriz y›l›nda da çok önemli bir
art›fl göstermifl olmas› ilginçtir. Kriz y›l›nda kurlar›n çok yükselmesi ihracat›n
artmas›na ve iç pazarlar daral›rken, ihracat›n› artt›rabilen flirketlerin krizi hafif
atlatabilmesine neden olmufltur.
Öbür yandan, ithalat da, yüzde 10 dolaylar›nda, h›zl› bir büyüme trendi yaflam›flt›r. 1980 y›l›nda 7 milyar 909 milyon dolar olan ithalat 2000 y›l›na gelindi¤inde 54 milyar 503 milyon dolara yükselmifltir. ‹thalat 1993 y›l›na kadar istikrarl› bir art›fl göstermifl, 30 milyar dolara yaklaflm›flt›r. Bu durum d›fl ticaret aç›klar›n›n da 1993 y›l›na kadar h›zla artmas›na neden olmufltur. 1980 y›l›nda 5 milyar dolar dolaylar›nda olan d›fl ticaret aç›klar› 1993 y›l›nda 14 milyar dolara
ulaflm›flt›r. Bu d›fl ticaret aç›klar› 6,4 milyar dolar cari ifllem aç›klar›na neden olmufl bu da 1994 y›l› kriz ortam›n› haz›rlam›flt›r. 1994 kriz y›l›nda, kurlar›n çok
yükselmesi sonucunda ithalatta önemli, 6 milyar dolar dolaylar›nda bir düflüfl olmufl, 1994 y›l›nda artan ihracat, azalan ithalat nedeniyle d›fl ticaret aç›klar› 5
milyar dolara kadar (1980 düzeyi) daralm›flt›r. Ancak, krizi izleyen y›llarda tekrar ihracat, ithalat ve d›fl ticaret aç›klar› h›zla artmaya devam etmifltir. 2000 y›l›n›n ihracat›, 28 milyar dolar, ithalat› 55 milyar dolar ve d›fl ticaret aç›¤› 27 milyar dolar dolaylar›na yükselmifltir. Görüldü¤ü gibi d›fl ticaret aç›klar› da h›zl›
bir art›fl göstermifltir. Bu yüksek d›fl ticaret aç›klar›, 2000 y›l›nda 10 milyar dolara yaklaflan cari ifllem aç›klar› ile sonuçlanm›fl ve 2001 y›l› krizinin zeminini
haz›rlam›flt›r.
Türkiye 1984-1989 döneminde ekonomisini dünya ile bütünlefltirebilmek, ihracat›n› artt›rabilmek için dövizi pahal›, TL de¤erini düflük tutmufltur. Pahal›laflan
döviz ihracat› teflvik etmifl, ithalat› ise k›smen frenlemifltir. Ancak, dövizin pahal› tutulmas›n›n enflasyonun kontrol alt›na al›nmas›n› engelledi¤i de savunulmufltur. Bu görüfle göre, dövizin pahal›laflt›r›lmas› sanayiin ithal etti¤i ara mallar›n› da pahal›laflt›rmakta ve maliyet enflasyonuna neden olmaktad›r. Türkiye'de bu görüfl hakim olmufl, enflasyonu kontrol alt›na alma amac› önem kazan57
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d›¤›nda pahal› döviz siyaseti terk edilmifltir. Böylece, 1989 ve sonras›nda TL
h›zla de¤er kazanmaya bafllam›flt›r. Devlet Planlama Teflkilat›n›n haz›rlad›¤› reel kur endekslerine göre, 1987 y›l›nda 100 olarak kabul edilen TL de¤eri, 1993
y›l›nda 134 düzeyine ulafl›nca d›fl ticaret aç›klar› 14 milyar dolar› bulmufl, cari
aç›k 6.4 milyar dolara yükselmifl, bu durum 1994 krizini do¤urmufltur. Kriz
sonras›nda TL'nin de¤eri tekrar 1987 düzeyine inmifl, d›fl ticaret aç›klar› da 5
milyar dolar düzeylerine gerilemifltir. 1995 ve sonras› TL tekrar de¤er kazanmaya bafllam›fl, 2000 y›l›nda TL de¤eri 152'ye, d›fl ticaret aç›klar› 27 milyar dolar düzeylerine, cari aç›k ise 9,8 milyar dolar düzeylerine yükselerek 2001 krizini haz›rlayan nedenlerden biri olmufltur.

D. Devlet Borçlar›
Türkiye'nin temel ekonomik sorunlar›ndan bir tanesi de devletin afl›r› borçlanmas› ve bu borçlar›n mali yüküdür. Devlet borçlanmalar›nda reel (enflasyondan
ar›nd›r›lm›fl) faiz yükü afla¤›da ayr› bir bafll›k alt›nda incelenecektir. 1984-2000
y›llar› aras›nda devlet borçlar› yükselen bir trend göstermifltir. 2006 y›l› fiyatlar›yla 1984 y›l›nda 51,6 milyar YTL dolaylar›nda olan iç borçlar, giderek 2000
y›l›na gelindi¤inde, yaklafl›k üç misline, 147,6 milyar YTL'ye ulaflm›flt›r. Bu
dönemde iç borç stokundaki ortalama y›ll›k art›fl yüzde 6.7 düzeyindedir. Devletin yeni borçlanmalar›n önemli bir k›sm› faiz ödemelerine gitmifl, fakat k›smen
de olsa bütçeyi desteklemifltir. Milli gelir art›fllar›, borç art›fl h›z›n›n alt›nda kald›¤›ndan devletin iç borç stokunun milli gelire oran› da, 1984 y›l›ndaki yüzde 21
olan düzeyinden 2000 y›l›nda yüzde 29'luk bir düzeye yükselmifltir.
Devlet borçlar›n›n yükselifl seyri istikrarl› bir seyir de¤ildir. Borçlar›n milli gelire oran› 1990 y›l›na kadar bir düflme göstermifl, sonraki dönemde hem 1994
krizi nedeniyle, hem de 1993 sonras› milli gelir art›fllar›n›n yavafllamas› nedeniyle borçlar›n milli gelire oran› h›zla artm›flt›r.

E. Devlet Borçlanmalar›n›n Faiz Yükü
Türkiye'de 1994 y›l›na kadar faizler enflasyonun seyrini nispeten yak›ndan izlemifltir. Gerçi, 1982, 1983 ve 1986, 1987 y›llar›nda reel faizler yüzde 10'un üzerinde, yani tafl›namayacak derecede yüksektir. Fakat, di¤er y›llarda faizler makul düzeylerde hatta düflük düzeylerde kabul edilebilir. Di¤er y›llarda faizler ortalama yüzde 2 dolaylar›ndad›r. 1994 kriz y›l›nda reel faizler eksi yüzde 5,6 olmufltur.
1981-1993 döneminde Türkiye'de reel faizler, her ne kadar y›ldan y›la dalgalanma gösteriyorlarsa da genel olarak bir düflme e¤ilimi içinde olmufltur. Trend
olarak bakacak olursak, reel faizler, yüzde 11'lerden, yüzde 3 düzeylerine düflüfl
göstermifltir. Bir genelleme yapacak olursak, ekonomiler milli gelir art›fllar› düzeylerindeki reel faiz yükünü tafl›yabilirler. Türkiye'de bu y›llarda milli gelir ar58
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t›fllar› yüzde 5 dolaylar›nda oldu¤u için, istikrars›zl›k hariç, reel faizlerdeki bu
düflüfl olumlu bir geliflmedir.
1995-1999 döneminde Türkiye'de reel faizler, hiçbir ekonominin tafl›yamayaca¤› düzeylere yükselmifltir. Bu dönemde reel faizler ortalama, TL baz›nda 29, Euro baz›nda yüzde 35 dolaylar›ndad›r. Bu düzeylerdeki faizler hiçbir flekilde aç›klanamayacak ve mazur görülemeyecek derecede yüksek faizlerdir.

F. D›fl Borçlar
Yukar›da da belirtildi¤i gibi, Türkiye sürekli d›fl ticaret aç›¤› vermekte, bu aç›klar›n turizm ve iflçi gelirleri d›fl›nda kalan k›sm› ise, s›cak para veya d›fl borçlarla finanse edilmektedir. Türkiye'nin d›fl borçlar› h›zla artmakta, Türkiye giderek
bir borç bata¤›na saplanmaktad›r. Türkiye'de d›fl borçlar›n bu denli artmas›n›n
nedeni uygulanan yanl›fl politikalard›r. Bir taraftan TL afl›r› de¤erlenip d›fl ticaret aç›klar› artarken, Türkiye üretmediklerini tüketirken, bir taraftan da d›fl borçlanmaya dayal› bir istikrar program› uygulamaktad›r.
Türkiye'nin d›fl borçlar› çok net bir art›fl trendi izlemektedir. 20 y›l içinde d›fl
borçlar 15 milyar dolar düzeylerinden yaklafl›k 8 misli artarak, 2000 y›l›nda 119
milyar dolar düzeylerine yükselmifltir. Y›ll›k d›fl borçlar›n art›fl temposu yüzde
9,75'tir. Bu dönemde milli gelir ortalama yüzde 4,2 artm›flt›r. Bu nedenle milli gelire k›yasla çok düflük düzeylerde olan d›fl borçlar, 2000'lere gelindi¤inde
milli gelirin yüzde 50'sini aflm›flt›r. D›fl borçlar›n bu yüksek düzeyi Türkiye'nin
siyasi tercihlerini dahi k›s›tlar duruma gelmifltir.

III. ÖZET VE DE⁄ERLEND‹RME
Türkiye Cumhuriyet döneminde çok önemli bir geliflme kaydetmifltir. Bugün
Türkiye çok yetenekli insan sermayesine, yöneticilere ve teknik kadrolara sahiptir. 1990 sonras› h›zla kurulmaya çal›fl›lan yeni dünya düzeni, Türkiye için çok
de¤erli imkanlar yaratm›flt›r. Türkiye Do¤u, Bat›, Güney ve Kuzey eksenlerinde iflbirli¤i ve kalk›nman›n katalizörü olabilecek kültür yap›s›na ve deneyimlere sahiptir
Türkiye 1980-1989 aras›nda, yüksek dozlarda vergi iadelerine baflvurma, kurlar› fiyat art›fllar›n›n üzerinde artt›rma ve iflçi ücretlerini düflürme gibi zorlama
yöntemlerle de olsa, ekonomisini dünya ekonomisi ile bütünlefltirme yolunda
önemli mesafeler kaydetmifltir. Ancak, bu zorlama tedbirler ileride yaflanacak
olan istikrars›zl›klar›n da nedeni olmufltur. Türkiye 1989'dan bu yana enflasyonla ve denge bozukluklar›n›n yaratt›¤› sorunlarla bo¤uflmaktad›r: Vizyonunu kaybeden Türkiye, potansiyelini de¤erlendirememekte, kendi yaratt›¤› veya yabanc›lar›n telkin etti¤i sorunlarla u¤raflmaktad›r. Türkiye öz güvenini kaybetmifl,
Avrupa Birli¤i'nin ve Amerika Birleflik Devletleri'nin deste¤i olmadan ekonomisini ray›na koyamayaca¤›na inanm›flt›r.
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21. yüzy›l›n bafl›nda Türkiye, Cumhuriyet döneminde oldu¤u gibi Kuvâyî Milliye ruhu ve kalk›nma flevkine muhtaçt›r. Türkiye 21. yüzy›lda yeni dünya düzeninin oluflmas›nda çok önemli rol oynayabilir. Yeni dünya düzeninin oluflmas›nda Türkiye'nin aktif bir rol oynamas› sadece bir f›rsat› de¤il ayn› zamanda sorumlulu¤udur. Türkiye 21. yüzy›l için vizyon, hedef ve stratejilerini olufltururken, kendi gücünü ve potansiyellerini kullanarak yeni dünya düzeninin mimarlar›ndan biri olmaya talip olmal›d›r. Çünkü Türkiye'nin yeterli kadrolar›, bilgi
birikimi ve iyi geleceklere özlem duyan insanlar› vard›r. Gerekli olan Türkiye'nin seçimini do¤ru yapmas›, do¤ru stratejilere yönelmesidir.

IV. 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. “Ç›pa” ekonomiyi krize ba¤lar 50
1980 y›l›nda 24 Ocak kararlar› al›nd›¤›nda rahmetli Özal'›n do¤ru bir teflhisi
vard›. Türkiye'de ekonomik krizler hep döviz darbo¤az›ndan kaynaklan›yordu.
Askeri darbe veya muht›ralarla sonuçlanan 1960, 1970 ve 1980 ekonomik krizleri enflasyon ortam›nda kurlar›n sabit tutulmas› sonucu TL'nin afl›r› de¤er kazanmas›ndan kaynaklanm›flt›. Gerçekler bundan biraz daha karmafl›k olmakla
beraber teflhis tamamen do¤ruydu. Her defas›nda ülke 70 sente muhtaç kalm›fl,
ekonomi ç›kmaza girmiflti.
Yirmidört Ocak tedbirleriyle, döviz kazançlar›n›n artt›r›lmas› için ihracat seferberli¤i bafllat›lm›flt›. Verilen ihracat teflviklerine ek olarak, 1988 y›l›na kadar
döviz kurlar› h›zla artt›r›lm›fl, yani, TL'ye %22.7 de¤er kaybettirilmiflti. Bunun
meyveleri de görüldü. ‹hracat patlamas› yafland›. 1989 y›l›na gelindi¤inde,
Özal'›n tabiriyle "ülke bir daha döviz s›k›nt›s›na girmeyecek flekilde" sorunlar›n› atlatm›flt›. IMF'de çok memnundu, Türkiye di¤er ülkelere örnek gösteriliyordu.
Ancak, halledilmemifl bir sorun vard›: 1980'li y›llarda enflasyonla mücadelede
baflar›l› olunamam›flt›. Bunun temel nedeni, çok h›zland›r›lm›fl alt yap› yat›r›mlar› ve bu nedenle afl›r› borçlanma idi. 1989 sonras› hükümetler enflasyonun nedenlerini ortadan kald›rmadan, kolay yoldan enflasyonu kontrol alt›na alma yollar›n› aramaya bafllad›. Ve, buldu¤unu da sand›. ‹srail'de baflar› ile uygulanan
"ç›pa" yöntemi Türkiye'nin de sorunlar›na deva olabilirdi. Türkiye'de de, ‹srail'de oldu¤u gibi ekonominin kur ç›pas›na ba¤lanmas›na karar verildi. Bu, zor
50 Özer ERTUNA, Radikal Gazetesi, 28 Ekim 1996.
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sorunlara kolay cevap arama tutumu, Türkiye'de kriz dönemini bafllatan temel
nedenlerden biri oldu.
"Ç›pa" uygulamada inanç flu: Kur art›fllar› enflasyonun alt›nda tutulursa, ithalat›n ucuzlamas› fiyatlar›n artmas›na gem vurabilir. Hem hammadde ithalinin
ucuzlamas›yla maliyetler düflecek, hem de ucuz mal ithali piyasay› terbiye edecektir. ‹nanç budur. Bu inanç, ekonomide faizlerin kolayl›kla düflürülebildi¤i
durumlarda geçerlidir de.
Bu inançla, 1989 ve 1990 y›llar›nda kur art›fllar› yavafllat›larak TL'ye %29.6 de¤er kazand›r›ld›. Sizin de tahmin edece¤iniz gibi, TL'nin de¤er kazanmas› ihracat› yavafllat›p, ithalat› cazip hale getirdi. 1981-1988 döneminde, y›ll›k 3 milyar
dolar›n alt›nda olan d›fl ticaret aç›klar›, 1990 y›l›nda 9.3 milyar dolara, 1993 y›l›nda ise 14 milyar dolara yükseldi.
Bu ara, devlet borçlanmaya devam etti¤inden faizler afla¤›ya inmedi. Düflük kur
ve yüksek faizler ülke d›fl›ndan gelecek "s›cak para" için çok kazançl› bir ortam
yaratt›. Yurt d›fl›nda para %8 dolaylar›nda para kazan›rken, s›cak paran›n Türkiye'de ortalama kazanc› 1989'da %18, 1990 da %28 düzeylerine yükseldi. S›cak
para bir taraftan ülkeyi soyarken, di¤er yandan da, kriz riskini artt›rd›.
Kur art›fllar›n›n yavafl, TL faizlerinin yüksek olmas› ithalatç›lar›n ve bankalar›n
yurt d›fl›ndan borçlanmalar›n› da cazip hale getirdi. Bunlar döviz borçlan›p, TL
satt›lar. Çok para kazand›lar, büyük riske girdiler. Krizi bu durum, daha do¤rusu yanl›fl ortamda "ç›pa" uygulamak haz›rlad›. Türkiye' ye hak etmedi¤i bir kriz
yaflat›ld›.
1994 y›l›n›n Ocak ay›nda kriz patlak verdikten sonra, bankalar batmas›n diye
devalüasyon düflük tutuldu. Serbest piyasada bu yetmedi. Nisan ay›na kadar TL
%25 de¤er kaybetti.
Krizden yeterlice ders al›namad›¤›ndan, 5 Nisan kararlar›yla tekrar TL'ye de¤er
kazand›r›lmaya baflland›. Bu ara gümrük birli¤ine girme sonucu ithalat›n cazibesi zaten artm›flken, iki y›l içinde TL %34 dolaylar›nda de¤er kazand›. S›cak
para tekrar ülkeyi sömürmeye, d›fl ticaret aç›klar› tekrar rekorlar k›rmaya bafllad›. Enflasyon yavafllamad›. Kriz beklentileri bertaraf edilemedi. "Ç›pa" uygulamas› gene gündeme geldi. Bugün geldi¤imiz nokta bu.
Türkiye deneyimlerinden ders almal›d›r. Ekonominin bir "ç›pa"ya ba¤lanmas›,
ekonomiyi istikrara de¤il, kriz ortam›na ba¤lamakt›r.
Türkiye'nin yapmas› gereken, enflasyon, kurlar, faizler ve ücretler aras›ndaki
dengeleri kurarak ve kollayarak enflasyonu düflürmesi ve istikrar› sa¤lamas›d›r.
Bunun da gere¤i, iflveren, iflçi, devlet ve mali kesim aras›nda bir uzlaflma sa¤lanmas›; ayn› anda, reform paketinin uygulamaya konmas›d›r. Bu paketin içinde modern bir vergi reformu, kamu sektörü reformu ve mali sektör reformu muhakkak bulunacakt›r.
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B. Galiba "belalar›m›z" para edecek 51
Rahmetli Turgut Özal fliddetle özellefltirmeden yanayd›. K‹T'ler hemen özellefltirilmeliydi. Hem de "her ne pahas›na olursa olsun". Say›n Özal'a göre, Türkiye'nin bafl›na ne dert geldiyse hepsinin müsebbibi K‹T'lerdi. Enflasyonun temel
nedeni bütçe aç›klar›yd›. Bütçe aç›klar›n›n da nedeni K‹T'lerin "kaynak aç›klar›yd›". K‹T'ler Türkiye'nin bafl›na "belâ" idi. Türkiye, bu "belâdan" kurtulmadan hiçbir derdini halledemezdi.
Esas›nda durum hiçte böyle de¤ildi. Evet, K‹T'ler bütçeye yük oluyordu. ‹ki
alanda çok kapsaml› yat›r›mlar yap›l›yordu. TEK (Türkiye Elektrik Kurumu)
Türkiye'yi ayd›nlatmaya çal›fl›yor, PTT ise en hücra köye dahi telefonu götürmeye çal›fl›yordu. Çünkü, Türkiye bir yandan, ça¤›n nimetlerini halk›na tafl›maya çal›fl›yor, bir yandan da, yeni ça¤a haz›rlan›yordu. Biz bir taraftan ayd›nlanma ve haberleflme alan›ndaki baflar›lar›m›zla övünüyor, bir yandan da, bu yat›r›mlar› yapan K‹T'leri "kanayan yara" ve "belâ" diye adland›r›yorduk. Gerçekleri halka söyleyemezdik. Halka özellefltirme benimsetilmeliydi. Özellefltirme
ça¤dafl bir f›rt›na gibi eserken, biz bu ak›m›n d›fl›nda kalamazd›k.
Esas›nda o y›llarda K‹T'leri karalamak kolay da de¤ildi.Çünkü, o y›llarda
K‹T'ler kâr da ediyordu. O y›llarda, 1987, 1988 ve 1989 y›llar›nda, ‹stanbul Sanayi Odas›n›n 500 büyük firmas› aras›na giren K‹T'ler, yaklafl›k özel sektör kadar sat›fl yap›yor; mallar›n› ucuza satmalar›na ra¤men, sat›fl gelirlerinin %20'si
kadar milli gelire katk› yap›yor; hatta, %7'ye yak›n kâr da ediyordu. Özel sektörün milli gelire katk›s› biraz daha az, fakat kârl›l›¤› biraz daha fazla idi (%8%9 dolaylar›nda). Tabii bu durumda: "K‹T'ler milli gelire katk› yapm›yor." veya "K‹Tler zarar ediyor." denemezdi. "K‹T'ler bütçe aç›klar›na neden oluyor. O
da enflasyonu körüklüyor." dendi. Olay› anlamam›z› biraz da güçlefltirmek için,
kaynak aç›klar› yerine "kamu sektörü borçlanma gere¤i", hatta ‹ngilizce ad›n›n
bafl harfleri "PSBR" terimi kullan›ld›. Türkiye'nin derdi PSBR'› düflürmekle
halledilirdi. Bunun için de "belâ"dan kurtulmak gerekirdi. Özellefltirme flartt›.
Hem de ne pahas›na olursa olsun özellefltirme.
Bir fleyi k›rk defa söylerseniz herkes inan›rm›fl. Hatta kendiniz bile. Bu do¤ruymufl. Türkiye'de hemen hemen herkes inand›. O ara, Türkiye'nin en kârl› kurulufllar›, Ç‹TOSAN'›n çimento fabrikalar›ndan befl tanesi özellefltirildi. Fabrikalar›n befli de tek bir yabanc› kurulufla sat›ld›. Böylece Türkiye "dünyay› saran
moda"dan kopmad›¤›n› ispat etti. IMF nezdinde bir kaç puan kazand›.
Ne olduysa 1989'dan sonra oldu. Liberal ekonomi uyguluyorum diye K‹T'ler
özel sektör bankalar›ndan borçlanmaya yönlendirildi. Hem de inan›lmaz dere51 Özer ERTUNA, Radikal Gazetesi, 23 Aral›k 1996.
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cede yüksek faizlerle. K›sa sürede K‹T'ler "borç-faiz" sarmal›na sokuldu. Faizleri ödemek için borçlan›ld›, borçland›kça faizler artt›. Ve 1991 y›l›ndan itibaren, 500 büyük firma içindeki K‹T'ler dahi zarar etmeye bafllad›. Zarar etmelerine ra¤men, K‹T'ler, eskisinden biraz az olsa da, milli gelire önemli boyutta katk› yap›yordu. Kâr etmek ayr› fleydir, gelir yaratmak ayr›. K‹T'ler, iflçilerine ifl ve
ücret sa¤l›yordu. Fakat, yaratt›klar› gelir iflçi ücretlerini ödemeye yetmiyor, faizler ödenemedi¤inden birikiyordu. K‹T'lerin zarar etmesi, onlar›n "belâ" olarak
adland›r›lmalar›n› daha inand›r›c› yap›yordu.
1992 y›l›nda Türkiye özellefltirme konusunda bir f›rsat yakalad›. "Her ne pahas›na özellefltirme" de¤il, K‹T'leri Türkiye'ye kazand›rmak için özellefltirme yap›lacakt›. Seçilen model de "Özerklefltirme,Yeniden Yap›land›rma ve Özellefltirmeydi". Özellefltirmeyi devlet de¤il; özerk bir kurum olan TÖYÖK yapacakt›.
Biraz da IMF'in etkisiyle, bu f›rsat de¤erlendirilemedi.
1994 y›l›nda büyük umutlarla özellefltirme kanunu ç›kar›ld›. Tüm yetkilerin
Baflbakanda topland›¤› bir özellefltirme kanunu. Bu kanunun, Türkiye'nin tüm
dertlerini çözece¤i görünümü yarat›ld›. Bu kanunla Türkiye "belâ"dan kurtar›lacakt›. Kanun bir coflkuyla karfl›land›. Ama özellefltirmeye bir katk›s› olmad›.
1995 y›l›nda, bu kadar ihmal edilmifl olmalar›na ra¤men, 500 büyük firma aras›na giren K‹T'ler 1 katrilyon, 140 trilyon TL sat›fl gerçeklefltirdi; Milli gelire
193 trilyon TL katk›da bulundu; 224 bin kifliye ifl yaratt› ve 112 trilyon TL maafl ve ücret ödedi. Ve, 42 trilyon TL da bilanço kâr› elde etti. 52
Türkiye "do¤ru" bir özellefltirmeye muhtaç. K‹T'lerin ekonomiye kazand›r›lmas›, Türkiye'ye rekabet üstünlü¤ü kazand›r›lmas› için muhtaç. Bugün,1997 y›l›
bütçesinde 613 trilyon özellefltirme geliri öngörülmüfl. K‹T'leri satarak bütçe
aç›klar›n› kapataca¤›z. Acaba seneye aç›klar›m›za ne olacak? Neticede, galiba
"belâlar›m›z" para edecek.
C. Farkl› bir senaryo 53
Bugün ibreler iyi yönde. Enflasyon beklentilerine paralel olarak faizler düflüfle
geçti. Ekonomide olumlu bir senaryonun gerçekleflti¤ine inanç kuvvetlendi.
Ancak, farkl› senaryolara da haz›rl›kl› olmak gerekir. Strateji oluflturmada f›rsatlardan yararlanmak kadar, tehlikelerden korunmak da esast›r. Bu nedenle
oluflturulan senaryolarda "en iyi"den "en kötü"ye kadar tüm yelpaze taran›r. Bugün burada, olas›l›¤› yüksek oldu¤u için de¤il, gözden ›rak tutulmamas› gerekti¤i için bir senaryo oluflturaca¤›m. Esas›nda oluflturaca¤›m senaryo son olarak
Endonezya'da sergilenmifl bir senaryo.
52 ‹stanbul Sanayi Odas› Dergisi, Eylül 1996, Sayfa 71.
53 Özer Ertuna, Radikal Gazetesi, 6 Temmuz 1998.
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Önce bir hat›rlayal›m: 1967'den bu yana Suharto yönetimindeki Endonezya yak›n bir tarihe kadar piyasa mekanizmas› alt›nda çok iyi bir geliflme gösteriyordu. Yoksulluk oran› yüzde 50'lerden yüzde 10'lara düflmüfltü. Uluslararas› sermaye Endonezya'ya ak›yor, mucizeler üzerine mucizeler yarat›l›yordu. Temmuz 1997'de Güney Asya'da patlak veren mali kriz Endonezya'y› da vurdu. Endonezya da s›cak paran›n kurban› oldu. S›cak para diye adland›r›lan k›sa vadeli uluslararas› sermaye, yavafl yavafl bir ülkeye gelirken hissedilir bir ferahlama
yarat›r. Ama aniden kaç›fl yapt›¤›nda, arkas›nda bir enkaz b›rak›r. Ülkede dolara hücum döviz kurlar›n›n h›zla yükselmesine, arkas›ndan zorunlu mallar dahil tüm mallar›n fiyatlar›n›n h›zla artmas›na neden olur. Gerçi s›cak para da
bundan zarar görür, fakat, esas tahrip olan ülke ekonomisidir. Endonezya'da da
böyle olmufl. S›cak para yüzde 42 dolaylar›nda kayba u¤ram›fl, fakat Endonezya ekonomisi dolar baz›nda yüzde seksen küçülmüfl. Senaryo burada bafll›yor.
31 Ekim 1997'de IMF Endonezya'n›n "imdad›na" kofluyor. Endonezya'ya 10
milyar dolar kredi vermeye karar veriyor. 15 Ocak 1998'de ise Endonezya ile
IMF aras›nda ekonomik reformlarla ilgili bir anlaflma imzalan›yor. Ancak, reformlar uygulan›rken fiyatlar artmaya devam ediyor, halk ayaklan›yor, ya¤malar oluyor, 1200 kifli ç›kan olaylarda hayat›n› kaybediyor, Çin as›ll› ifl adamlar›
ülkeyi terk etmeye bafll›yor. Neticede Suharto baflkanl›ktan ayr›lmak zorunda
kal›yor. Sahnede olanlar bunlar.
Sahne arkas›nda olanlar hakk›nda, geçen haftalarda Bo¤aziçi Üniversitesi'ni ziyaret eden, Nobel Ödülü sahibi Merton Miller'i dinleyelim. Merton Miller, Endonezya'da enflasyonu durdurmak için "para kurulu" kurulmas›n› öneriyor. Suharto bu öneriyi benimsiyor. IMF buna fliddetle karfl› ç›k›yor. Endonezya'ya açt›¤›, kredilerin ödemelerini durduruyor. Profesör Miller'in deyifliyle: "IMF para kurulunun baflar›s›z olaca¤›ndan de¤il, baflar›l› olaca¤›ndan korkuyor." Çünkü Amerika, Suharto'dan kurtulma f›rsat›n› kaç›rmak istemiyor. Ve de, Amerika baflar›l› oluyor. Endonezya'n›n durumu a¤›r.
Türkiye 26 Haziran'da IMF ile anlaflmaya vard›. IMF borç vermeyecek, fakat
ekonomimizi "yak›n izlemeye alacak". IMF her üç ayda bir Türkiye'ye gelerek
ekonomiyi inceleyecek ve sonuçlar› uluslararas› kamuoyuna duyuracak. Bugün
bildi¤imiz bu kadar. Ayr›nt›lar ileride aç›klanacak veya aç›klanmayacak. ‹ddia flu: Bu anlaflma IMF'den "yeflil ›fl›k" anlam›na geliyor. Yeflil ›fl›¤› gören uluslararas› sermaye Türkiye'ye akacak, k›sa vadeli ferahlama olacak. Belki de yeni bir seçime kadar. Ama sonra, daha sonra ne olacak? S›cak para bir flekilde
ürkütülürse ne olacak? Türkiye'nin uluslararas› sorunlar› böyle bir ürkütmeyi
gerektirebilir. Evet ters bir senaryo bu. Ancak, böyle ters senaryolar›n hesaba
kat›lmas› gerekir.
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D. Yabanc› Sermaye 54
Ekonomi bilim dal›, toplumlar›n üretim ve paylafl›m sorunlar›n› çözmek için
kavramlar, kurallar ve teoriler gelifltirir. Fakat, çözümler "tercihler"e ba¤l›d›r.
Tercihlerin ise sizin tercihleriniz olmas› gerekir. Ekonomi bilim dal›, sizin tercihlerinize kar›flmaz. Fakat, baz› ç›kar gruplar›, kendi tercihlerini, ekonomi bilim dal›n›n gerçekleriymifl gibi sunar. Bu oyuna gelmemeniz için ekonomik
olaylar› iyi sorgulaman›z, önerilen çözümleri iyi de¤erlendirmeniz gerekir. Ben
bu yaz›mda, seçim döneminde tehlike yaratabilece¤ine inand›¤›m "s›cak para"
olay›n› de¤erlendirmenize sunmak istiyorum.
Her ülke, kalk›nm›fl olanlar da dahil, uluslararas› (yabanc›) sermayeye kap›lar›n› açar. Bütünleflen dünyada buna gerek de vard›r. Yabanc› sermaye ülkeye iki
farkl› flekilde girer. Birincisi, yabanc› sermaye ülkede yat›r›m yapar. Yani, yabanc› sermaye kendi tesislerini kurarak, bazen de yerli sermaye ile iflbirli¤i yaparak mal üretir veya mal›n› pazarlar. Bu tür sermayeyi ülke ç›karlar›na hizmet
edecek flekilde kullanmak dikkat ister, fakat oldukça kolayd›r. Bu tür sermaye,
genellikle istihdam yarat›r, ifl sahalar› açar, yönetim, pazarlama ve üretim teknolojisi getirir, bazen de, d›fl pazarlara girme imkan› yarat›r. Bu tür yabanc› sermaye yat›r›mlar›, yerli flirketlerle ne derece dengeli bir iflbirli¤i yapar ise, ülkenin kazançlar›n› korumak o kadar kolaylafl›r.
Uluslararas› sermayenin ülkeye giriflinin ikinci flekline "k›sa vadeli yabanc› sermaye" hareketi, güncel dilde ise "s›cak para" denir. S›cak para ülkeye k›sa vadede "para ile para kazanmak" için gelir. Devlet tahvili ve hazine bonolar›na, ya
da menkul k›ymet borsalar›na para yat›r›r. Amac› k›sa sürede yüksek kazanç
sa¤lamakt›r. Bu nedenle de ülkeden ülkeye dolafl›r. S›cak para do¤rudan do¤ruya üretimi artt›rmaz, istihdam yaratmaz, teknoloji getirmez; fakat para kazan›r. S›cak para gelip Türk paras›na döndükçe ülkede döviz ucuzlar. Döviz ucuzlad›¤›ndan üreticiler yerli ara mal› yerine ithal ara mal› kullanmaya bafllar, tüketiciler yerli mal yerine ithal mal›na yönelir. Türk Liras› nispeten pahal›laflt›¤›ndan ihracat zorlanmaya bafllar. D›fl ticaret aç›klar› artar. S›cak para olarak gelen döviz bu aç›klar› kapatt›¤›ndan sorun hissedilmez. Bu ara, Merkez Bankas›
dövizin daha da ucuzlamamas› için piyasadan döviz almaya mecbur olur; döviz
rezervleri artar. Piyasaya giren para iç talebi de destekler. Bütün bu geliflmeler
ülkede bir bahar havas› yarat›r. S›cak para giriflleri devam ettikçe de tatl› bahar
devam eder. Fakat bu hep böyle gitmez. Bir kriz durumunda döviz kurlar› çok
h›zla artaca¤›ndan, s›cak paran›n kaybetme korkusu bafllar. S›cak para için risk
giderek artt›¤›ndan, ülkedeki yüksek faizler s›cak paran›n riskini karfl›lamama54 Özer Ertuna, Radikal Gazetesi, 27 Temmuz 1998.
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ya bafllar. Bütün bu geliflmeler, 1994 Türkiye'sinde, 1997 Güney Do¤u Asya's›nda, 1998 Rusya's›nda oldu¤u gibi krizle sonuçlan›r.
‹stanbul Menkul K›ymet Borsas›'nda ifllem gören senetlerin yar›s› s›cak para diye adland›r›lan yabanc› yat›r›mc›lar›n elindedir. Geçen y›l IMKB s›cak paraya
dolar baz›nda yüzde 120 kazand›rm›flt›r. S›cak para devlet ka¤›tlar›ndan halen
yüzde 25 kazanmaktad›r.
Türkiye bir seçim dönemine girmifltir. Hükümet seçime kadar s›cak paran›n tatl› bahar havas›ndan yararlanmak isteyebilir. Böyle bir tutum Türkiye'ye çok zarar verebilir.

E. Canberra toplant›s›: Çin 55
Canberra toplant›s›nda üzerinde durulan önemli noktalardan biri, Çin mucizesiydi. 1997 ve 1998 y›llar›nda Asya Kaplanlar›'n›n ekonomileri çökerken, Çin'in
milli geliri, s›ras›yla yüzde 8.8 ve yüzde 7.8 oranlar›nda artm›flt›. Hem de bu iki
y›l Çin, bölge ülkelerinin krizi atlatmalar› için fedakarl›k da yapm›flt›. Kriz yaflarken tüm Asya Kaplanlar› devalüasyon yapm›fl, rekabet güçlerini artt›rm›fl, fakat Çin, devalüasyon yapmayarak Asya Kaplanlar›'n› desteklemiflti. Bu özveriye ra¤men, Çin'in d›fl ticaret fazlas› 1997 y›l›nda 40 milyar dolar, 1998 y›l›nda
ise 44 milyar dolar dolaylar›ndayd›.
Çarp›c› olan, ayn› dönemde ekonomilerini liberallefltirme hamlesine giren Rusya ve Çin'in karfl›laflt›r›lmas›yd›. 1989 y›l›ndan bu yana popüler IMF reçetelerini uygulayan, bu tür dan›flmanlar kullanan Rusya'n›n milli geliri yar› yar›ya
düflmüfl; kendi yolunu kendi çizen, kontrollü bir liberalleflme ve özellefltirme uygulayan Çin, milli gelirini ikiye katlam›flt›. Çin, bir zamanlar yüksek düzeylerde olan enflasyonunu düflürmeyi, ekonomisini küçülterek de¤il, kalk›nmas›n›
h›zland›rarak sa¤lam›flt›. Bu hamlenin mimar›, 1998 y›l›nda Baflbakan olan Zhu
Rongji idi.
1993 y›l›nda, Zhu Rongji ekonomiden sorumlu devlet konseyi üyesi oldu¤unda,
enflasyonu kontrol alt›na almak için bir istikrar program› haz›rlanm›fl. Bu program›n hedefi büyümeyi yavafllatmadan enflasyonu kontrol alt›na almak olarak
tan›mlanm›fl. fiok tedavileri de¤il, yumuflak-inifl siyaseti uygulanarak 1994 y›l›nda yüzde 20'nin üzerinde olan enflasyon, 1997 y›l›nda yüzde 1'in alt›na indirilmifl. 1998 y›l›nda negatif yüzde 2.6 enflasyon yaflanm›fl, yani genel fiyatlar
yüzde 2.6 düflmüfl. Bu y›l da fiyat düflüfllerinin yüzde 3.2 olmas› bekleniyor.
Zhu Rongji, Asya krizinin yöreyi kas›p kavurdu¤u 1998 y›l›nda baflbakan olunca, ekonomiyi canland›rmay› hedef alm›fl. Uygulanan program›n ana hatlar› da
flöyle özetlenebilir: Üç y›l içinde, iktisadi devlet teflebbüslerinin verimini artt›r55 Özer Ertuna, Radikal Gazetesi, 2 A¤ustos 1999.
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mak, banka sistemini yeniden yap›land›rmak, bölge ülkelerinin krizden kurtulmas› için "yen"in de¤erini sabit tutmak, bürokrasiyi azaltmak, 1998-2000 y›llar› aras›nda 750 milyar dolar kamu yat›r›m› yapmak ve konut reformunu gerçeklefltirmek.
Çin'in ekonomik programlar›n›n arkas›nda yatan hedef istihdam›n ve milli gelirin artt›r›lmas›. Yap›lan hesaplara göre her y›l ekonomiye giren yeni ifl gücüne
istihdam yaratabilmek için, Çin'in her y›l yüzde 4.5 büyümesi gerekiyor. Buna,
kamu kurulufllar›nda yap›lacak reformlar sonucunda iflsiz kalacaklar için yarat›lacak imkanlar da eklendi¤inde, Çin'in y›lda yüzde 8 dolaylar›nda büyümesi gerekti¤i hesaplan›yor. Sanayide kapasite fazlas› bulundu¤undan, bunun mümkün
oldu¤una da inan›l›yor.
Çin ekonomisinin en zay›f yan›, banka sisteminde bat›k kredilerin boyutunun
milli gelirin yüzde 20'si dolaylar›na yükselmifl olmas›. Ama, yetkililer, bankalar› bir süre daha rekabet d›fl› tutarak ve banka reformu yaparak bunu halledeceklerine inan›yorlar.
Çin'den al›nacak çok ders var. Türkiye'de, "Enflasyonu kontrol alt›na almak için
büyümeyi k›smak gerekli.", "‹stikrar için istihdamdan ve milli gelirden fedakarl›k gerekli." gibi çok basit varsay›mlara dayal› formülleri savunanlar var. Çin
sorunlar›n› istihdam› artt›rarak, milli gelirini artt›rarak çözmeye çal›fl›yor, çözüyor da.
Ama, Çin'in de derdi yok mu? Var. Hem de çok. Standard and Poor, geçenlerde, Çin'in kredi notunu düflürmüfl. Büyük bir ihtimalle Çin bundan etkilenmeyecek. Çünkü sermaye hareketleri kontrol alt›nda. Ama, uluslararas› kurulufllar›n
Çin'i rahat b›rakmayaca¤› anlafl›l›yor. Bir zamanlar Asya Kaplanlar› dikkat çekiyordu, 1997'den bu yana Asya Kaplanlar›'n›n bafl›na yeterli derecede çorap
örüldü. fiimdi ise Çin dikkatleri üzerine çekiyor.

F. Türkiye'nin hak etmedi¤i kriz 56
Türkiye 1993 sonbahar›nda ekonomik geliflmeleri do¤ru de¤erlendiremedi. ‹thalat, ihracattan daha fazla art›yor, Türkiye üretti¤inden fazlas›n› tüketiyordu.
Bu durumda pembe tablolar çizmek çok kolayd›. Türkiye de onu yapt›: Gerekli tedbirler al›nmad›. Bu nedenle de Türkiye'ye hak etmedi¤i bir kriz yaflat›ld›.
1993 y›l› sonbahar›nda ekonomik konulardan sorumlu Baflbakan Bafldan›flman›
olarak görev yap›yordum. Türkiye'ye kriz yaflat›lmamas› için çok çaba gösterdim. Bizi dinlemiyorlar, belki de bir Dünya Bankas› uzman›n› dinlerler dedim.
O zamanki Baflbakan›m›z Tansu Çiller'den, Dünya Bankas› Hindistan Masas›
fiefi Oktay Yenal'› inceleme yapmak için Türkiye'ye davet etmesini istedim.
56 Özer Ertuna, Radikal Gazetesi, 29 May›s 2000.
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Beni k›rmad›. Say›n Yenal'› davet ettik. Say›n Yenal ekonominin durumunu inceledi, bir rapor verdi. Ama o rapor da dinlenmedi. Türkiye'ye hak etmedi¤i bir
kriz yaflat›lacakt›. Bu nedenle de 15 Aral›k 1993 tarihinde istifa etmifltim. ‹stifa etmem de bir fleyi de¤ifltirmedi. Bir ay sonra kriz patlak verdi. 1994 y›l›nda
milli gelir yüzde 6 azald›. Pek çok kifli iflini kaybetti, ac› çekti. Hala da Türkiye'ye hak etmedi¤i bir krizin yaflat›ld›¤›na inan›yorum. Söyledi¤imiz tedbirler
al›nsayd›, eminim, o kriz yaflanmayacakt›.
Türkiye 1993 sonbahar›nda bizi dinlemedi. Çünkü her fley çok "pembe" görünüyordu. ‹thalat, ihracattan daha fazla art›yor, Türkiye üretti¤inden fazlas›n› tüketiyordu. D›fl ticaret aç›¤› 14 milyar dolar› bulmufltu. Hatta pek çok kifli "pembe" görünümün etkisinde yat›r›m üstüne yat›r›m planlar› yap›yordu. Geliflmeler
Türkiye'de yanl›fl de¤erlendiriliyordu. Geçen hafta yaz›mda, param›z›n afl›r› de¤erlenmesine dikkat çekmeye çal›flt›m. TL'nin afl›r› de¤er kazanmas› Türkiye'de
"pembe" tablolar çizmek için kullan›labilir. Oysa bu durum Türkiye'ye çok pahal›ya patlayabilir. Bugün bu durumu biraz daha açay›m.
Biraz geriye gidelim. Dolar 1995 y›l›ndan bu yana uluslararas› piyasalarda de¤er kazan›yor. Paras›n›n de¤erini bir flekilde dolara ba¤lam›fl olan ülkelerin paralar› da dolarla birlikte de¤erlenmeye bafllad›. Güneydo¤u Asya krizinde oldu¤u gibi paras›n› dolara ba¤lam›fl ülkeler çok ciddi sorunlarla karfl›laflt›. Pek ço¤u da yaflad›¤› kriz sonucunda paralar›n› büyük oranlarda devalüe etmek zorunda kald›. fiimdi Türkiye'ye bakal›m. Bizim enflasyonla mücadele program›m›z
nedeniyle, dolar de¤er kazan›rken bizim param›z da de¤er kazanmakta. Güneydo¤u Asya Krizi ve arkas›ndan Rusya krizi s›ras›nda Türkiye, özellikle de tekstil sektörü bundan çok çekti. 1982 y›l›ndan 1997 y›l›na kadar Türkiye ihracat›n›, neredeyse 5 misline katlam›flken, 1997'den bu yana ihracat 26 milyar dolar
düzeyinde seyrediyor. Yani dolarla birlikte param›z›n de¤erinin artt›¤› bu dönemde ihracat yerinde say›yor.
Durum y›l bafl›ndan bu yana daha da kötüleflti. Benim hesaplar›ma göre TL Avrupa Birli¤i ülkelerinin paralar›na k›yasla yüzde 12.6 de¤er kazanm›fl vaziyette.
Bu durum bizim d›fl ticaret dengemizi çok kötü etkiler. Türkiye'de ithal mallar›
yüzde 12.6 dolaylar›nda ucuzlarken ihraç mallar› ayn› oranda pahal›laflt›. ‹hracatta piyasa kazanmak zor, kaybetmek kolayd›r. Mart ve Nisan aylar›nda ne oldu¤unu henüz bilmiyoruz. Ama, Ocak-fiubat d›fl ticaret rakamlar› tehlike çanlar› çal›yor. ‹hracat geçen senenin ilk iki ay›ndaki düzeyde, 4 milyar dolar›n biraz üzerinde. Geçen sene ithalat 5 milyar dolar düzeylerindeyken bu y›l 7 milyar dolar› aflm›fl. Yani ithalat yüzde 41.6, d›fl ticaret aç›¤› yüzde 219.6 artm›fl.
Türkiye bugün yap›lan›n tam tersini yapmak, ihracat seferberli¤i bafllatmak zorunda. Üretimi artt›r›p, üretti¤ini ihraç edip, döviz kazan›p ifl yaratmak, afl yaratmak ve de kazand›¤› dövizle d›fl borç ödemek zorunda. Bunun için ihracat68
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ç›ya kazand›¤› dövizin hakk›n› ödemek zorunda. Amerika'da al›nan tedbirler
nedeniyle dolar›n bir süre daha de¤er kazanmas› bekleniyor. Bu durumda dolarla birlikte, Avrupa paralar›na karfl› TL'nin de¤erinin artmas›na müsaade edersek, Türkiye'ye hak etmedi¤i yeni bir kriz yaflatabiliriz.
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