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BÖLÜM 4: 2001 KR‹Z‹NDEN GÜNÜMÜZE TÜRK‹YE EKONOM‹S‹
Bundan önceki bölümde aç›kland›¤› gibi 2001 krizi Türkiye ekonomisine çok
büyük boyutta tahribat yapm›flt›r. 2001 krizi Türkiye'nin yüzde 9,5 milli gelir
kayb›na u¤ramas›na, yüzde 12 dolaylar›nda istihdam kayb›na, devletin, o günkü
tabiriyle "hortumlanan" bankalar›n borçlar›n› üslenmesine ve IMF'e olan borçlar›n›n ve ba¤›ml›l›¤›n›n artmas›na neden olmufltur. Ancak, daha önceki krizlerde de oldu¤u gibi, 2001 krizinden de gerekli dersler al›nmam›fl, 2000 y›l›nda
devreye konan IMF reçetesinin iflas etmifl olmas›na ra¤men, kurtuluflu IMF reçetelerinde aramaya devam etmifltir. Türkiye, 2001 krizinden sonra da IMF ba¤›ml›l›¤›n› sürdürmüfl, IMF kaynakl› reçeteleri uygulayarak daha önceki dönemlerin trend ve geliflmelerini aynen sürdürmüfltür. 2001 krizinden sonra yaflanan
en önemli trend, TL'nin tekrar ve öncekilerinden çok daha h›zl› afl›r› de¤erlenme e¤ilimine girmesidir.
Önceki bölümlerde aç›klad›¤›m›z gibi Türkiye'nin yaflad›¤› krizlerin zemininin
haz›rlanmas›nda TL'nin afl›r› de¤erlenmesinin rolü çok büyüktür. TL zaman
içinde verim art›fllar› nedeniyle de¤er kazanmaktad›r. Bu sevinilecek bir durumdur. Bizim yapt›¤›m›z çal›flmalara göre TL'nin, 1987 y›l›nda 100 kabul edilen
denge de¤eri, 2006 y›l›nda 156 düzeylerine yükselmifltir. Yani, Türkiye ekonomisinde, teknolojik geliflmeler, iflçi verimlili¤i, sermaye verimli¤i ve marka ve
tasar›m gelifltirmeleri sonucunda, 20 y›lda yüzde 56 oran›nda verim art›fl› gerçekleflmifltir. Ancak, bu gerçek de¤erlenme yan›nda TL zaman içinde "afl›r›" de¤erlenme trendlerine yakalanmaktad›r. fiöyle ki, 1987 y›l›nda Devlet Planlama
teflkilat› taraf›ndan 100 kabul edilen denge de¤eri, kan›m›zca, verim art›fllar› nedeniyle, 1993 y›l›nda 115 düzeyine ç›kmas› gerekiyordu. Oysa, 1993 y›l›na kadar TL de¤eri yüzde 16 dolaylar›nda afl›r› de¤erlenerek 133,8 düzeyine yükselmifltir. Bu afl›r› de¤erlenme, 1994 krizinin zeminini haz›rlayan nedenlerden biri olmufltur. 1994 kriziyle birlikte TL'nin de¤eri denge de¤erinin de alt›na inerek 101 dolaylar›na gerilemifltir. Bundan sonra 2001 y›l›na kadar TL yeniden
de¤erlenme seyrine girmifl, 2000 y›l›nda TL'nin denge de¤erinin 136 dolaylar›na yükselmesi gerekirken, tekrar yüzde 12 dolaylar›nda afl›r› de¤erlenerek
152'ye yükselmifltir. 2001 krizinde TL de¤eri tekrar denge de¤erinin alt›na, 123
düzeylerine düflmüfltür. 2001 krizini izleyen y›llarda ve 2006 y›l›na kadar TL
tekrar yeniden de¤erleme e¤ilimine girmifltir. 2006 y›l›nda tahmin etti¤imiz
TL'nin denge de¤eri 156 dolaylar›ndad›r. Fakat, TL'nin afl›r› de¤erlenmesi ile
ulaflt›¤› de¤er 2006 y›l›n›n flubat ay›nda 194'tür. Di¤er bir deyimle, 2001 krizini izleyen y›llarda 2006 y›l›n›n fiubat ay›na kadar TL yüzde 24 afl›r› de¤erlenmifltir. Afla¤›da ayr›ca aç›klamaya çal›flaca¤›m›z gibi, 2006 y›l›n›n May›s ve
Haziran aylar›nda ekonomi 2000 y›l›n›n kas›m ay›ndakine benzer bir ikazda bu101
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lunmufl, kurlarda piyasa mekanizmas› içinde bir düzeltme yapma e¤ilimine girmifltir. Bu e¤ilim çerçevesinde döviz kurlar›nda yaflanan art›fllar sonucunda, Haziran ay›nda TL'nin de¤eri 159 düzeyine gerilemifltir. Kurlardaki bu düzeltme
e¤ilimi döviz üzerinden borçlu olanlar› ve Türkiye'deki s›cak paray› önemli boyutlarda kay›plara u¤ratm›flt›r. IMF, döviz üzerinden borçlu olanlar ve s›cak paran›n aras›nda gerçekleflen koalisyon ile, yurt d›fl›ndan yeni kaynak giriflleriyle,
döviz kurlar›ndaki yükselifl tekrar terse çevrilmifltir.68 Aral›k ay›na var›ld›¤›nda TL'nin de¤eri tekrar 181 düzeyine yükselmifl, 2007 y›l› bafl›nda da yükselmeye devam etmektedir. Tahminimize göre 2006 y›l› sonunda TL yüzde 13 afl›r›
de¤erlidir.
Farkl› dönemlerde TL'nin afl›r› de¤erlenmesine neden olan faktörler farkl›l›k
göstermektedir. Bir genelleme yapacak olursak, 1993 y›l›na kadar TL'nin afl›r›
de¤erlenmesinin temel nedeni ülkeye giren s›cak parad›r. 2001 krizi öncesi
TL'nin afl›r› de¤erlenmesine neden olan temel faktör ise döviz kuru ç›pas› kullan›lm›fl olmas›d›r. 2001 krizinden sonra TL'nin afl›r› de¤erlenmesinin nedeni ise
d›fl kayna¤a dayal› istikrar program› uygulamas›d›r. Nedenler farkl› fakat sonuçlar ayn›d›r. TL'nin afl›r› de¤erlenmesi sonucunda d›fl ticaret ve ödemeler
dengesi aç›klar› artmakta, üretimin yerini ithalat ald›¤›ndan istihdam düflmekte,
ülkeye gelen k›sa vadeli yabanc› sermeye (s›cak para) afl›r› kazançlar elde etmektedir.
Burada esas vurgulamak istedi¤imiz, 2001 krizi sonras›nda Türkiye kendi vizyonunu gerçeklefltirecek, kendi hedeflerine ulaflt›racak planlar yerine IMF yönetim ve denetiminde planlar uygulamaya devam etmifl olmas›d›r. Bu nedenle
de Türkiye daha önceki dönemlerde yaflad›¤› sorunlar› 2001 y›l›ndan sonra da
aynen yaflam›flt›r.
I. 2001 KR‹Z‹ SONRASI S‹YAS‹ VE EKONOM‹K ORTAM
Bundan önceki bölümde aç›klad›¤›m›z gibi, 2001 krizi ç›k›nca hemen kur ç›pas›ndan vazgeçilmifl ve d›fl kayna¤a dayal› yeni bir istikrar paketi gelifltirilmifltir.
Kemal Dervifl'in önderli¤inde haz›rlanan yeni IMF paketi ile krizin bir buçuk
y›lda yat›flmas› sa¤lanm›flt›r. Ancak, 2001 krizinin faturas› kriz döneminde ülkenin yönetiminden sorumlu partilere ç›kart›lm›flt›r. 2002 y›l› Kas›m ay›nda yap›lan genel seçimlerde, bir evvelki 1999 seçimlerinde meclisi oluflturan partiler
baraj› aflamam›fl, yeni kurulan AKP 363 milletvekili, CHP ise 178 milletvekili
ile meclise girmifltir. Seçim sonras› güçlü bir iktidar ve bir muhalefet partisinden oluflan bir yönetim yap›s› kurulmufltur. Seçimler öncesi söylevler çok farkl› olmas›na, Türkiye'nin meclis, hükümet ve muhalefet yap›s›ndaki bu köklü de68 2006 y›l› May›s ve Haziran aylar›nda yaflanan mini-kriz ileri sayfalarda incelenecektir.
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¤iflikli¤e ra¤men, IMF programlar›na sadakat aynen devam etmifltir. Türkiye
2002 sonras›nda da daha önce saptanan hedef, strateji ve siyasetleri uygulamaya devam ederek, yaklafl›k her konuda benzer trendlerle karfl› karfl›ya kalm›fl,
benzer sonuçlar al›nm›flt›r.
2001 krizi sonras›nda da Türkiye temel hedefini enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek olarak tan›mlam›flt›r. Daha önce de belirtti¤imiz gibi bir ülkenin
ekonomik hedefi, ça¤›n gereklerine uyum sa¤lanmas›, ekonomi alan›nda rekabet gücünün artt›r›lmas› ve böylece vatandafllar›n›n refah›n›n artt›r›lmas› gibi
hedefler olmas› gerekir. Enflasyonu düflürmek yaln›zca bu hedeflere ulaflmada
yard›mc› olacak bir araç olarak ele al›nmal›d›r. Enflasyonu düflürmenin çeflitli
yollar› vard›r. Kimi ekonomistler enflasyonu kontrol alt›na almak için talebin
bask› alt›nda tutulmas›n›, kimi ekonomistler ise girdi maliyetlerinin düflürülmesi gerekti¤ine inanmaktad›r. Talebin bask› alt›na al›nmas› için ekonomik büyümenin (milli gelir art›fllar›n›n) yavafllat›lmas› gerekti¤i inanc› da yayg›nd›r. Kimi ekonomistlerce milli gelir art›fllar›n›n yavafllat›lmas›, enflasyonu kontrol alt›na alman›n bir bedelidir.69 Bu ekonomistlere göre bu bedel ödenmeden enflasyonun kontrol alt›na al›nmas› mümkün de¤ildir. Daha önce de çeflitli vesilelerle belirtti¤imiz gibi enflasyon, talep k›sma yerine, arz artt›rarak da düflürülebilir. Çin deneyimi bunun mümkün oldu¤unu aç›kça kan›tlamaktad›r. Türkiye'de
enflasyonun kontrol alt›na al›nmas› için bir taraftan talep bask› alt›na al›n›rken, bir
taraftan da ucuzlayan ithal mallar›n rekabetinden yararlanma yoluna gidilmifltir.70
2001 y›l› fiubat ay›nda kriz ç›kt›ktan sonra "kur ç›pas›" politikas› terkedilmifl,
bunun yerine kurlar›n serbest dalgalanmas› politikas›na geçilmifltir. Genel kan›,
kurlar›n serbest b›rak›lmas› sonucu, piyasalarda "denge" kurlar›n ortaya ç›kaca¤›d›r. Oysa, piyasalarda döviz arz ve talebinin denge kurlar› oluflturmas› için baz› flartlar›n yerine gelmesi gerekir. Yani, piyasalarda serbestçe oluflacak olan
kurlar her zaman denge kurlar olmayabilir. Bu, liberal ekonomilerin temelini
oluflturan arz ve talep kanununun do¤al bir sonucudur.
Bir ekonomide, denge kurlar›n tan›mlanmas› da kolay bir fley de¤ildir. Kimilerine göre, döviz piyasalar›nda döviz arz ve talebini dengeleyen kurlar denge kurlard›r. Sadece, d›fl ticaret piyasalar› söz konusu oldu¤unda, ithalat döviz talebi
yaratacak, ihracat ise döviz arz› yaratacakt›r. D›fl ticaret piyasalar›nda döviz arz
ve talebinin dengelenmesi, ülkenin d›fl ticaret aç›¤› vermemesi anlam›na gelir.
Ancak döviz arz ve talebi ayn› zamanda uluslararas› finansal olaylardan da kaynaklanmaktad›r. Bu finansal olaylar uluslararas› borçlanma, borç verme gibi
69 Ekonomistler buna fazla ›s›nan ekonominin so¤utulmas› deyimini kullanmaktad›r.

70 ‹thal mallar›n rekabetinden yararlanmaya, ithalat›n “terbiye edici etkisi” denmektedir.
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olaylar ve uluslararas› sermaye hareketleridir. Uluslararas› sermaye hareketleri
de do¤rudan yat›r›mlar ve k›sa vadeli sermaye hareketleri (s›cak para) olarak ortaya ç›kar. Uluslararas› borçlanma ve sermaye hareketlerinin ülke ekonomisi
üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini ileride inceleyece¤iz. fiimdilik flu kadar›n› söyleyelim, yurt d›fl›ndan borç, sermaye ve s›cak para fleklinde ülkeye giren dövize "d›fl kaynak" denmektedir. D›fl kaynak olarak yurt d›fl›ndan ülkeye
gelen döviz serbest piyasalarda döviz arz› yaratmakta, bu arz fazlas› döviz kurlar›n› bask› alt›nda tutmakta, kurlar›n enflasyonun alt›nda artmas› veya enflasyona ra¤men düflmesiyle sonuçlanmaktad›r. Kurlar›n düflmesi ise ülke paras›n›
afl›r› de¤er kazanmas›na neden olmakta, bu da ithalat› kamç›lamakta, ihracat›
zorlaflt›rmakta ve d›fl ticaret aç›klar› do¤urmaktad›r. 71 Böyle bir durumda d›fl
kaynak olarak yurt d›fl›ndan ülkeye gelen döviz, d›fl ticaret aç›klar›n› kapatt›¤›ndan döviz arz ve talep dengesi sa¤lanmaktad›r. Fakat oluflan kurlar›n denge kurlar oldu¤unu savunmak zordur. Çünkü bu durum ülkenin d›fl borçlar›n› artt›rmakta ve d›fl borçlar›n artmas›, olumsuz ekonomik ve siyasi geliflmelere neden
olmaktad›r.
D›fl ticaret aç›klar›n›n bulundu¤u bir durumda, kurlar›n denge kurlar oldu¤u bir
flart alt›nda ileri sürülebilir. O da, ticaret aç›klar›n›n yat›r›m mallar› ithalat›ndan
kaynaklanmas› durumudur. E¤er d›fl ticaret aç›klar› yat›r›m mallar› ithalat›ndan
kaynaklan›yor ise, muhtemelen bu yat›r›mlar›n gelirleri d›fl borçlar› ödeme gücü yaratacak ülkeye ekonomik bir yük yüklemeyecektir. Aksi halde, d›fl kaynaklar›n kapatt›¤› d›fl ticaret aç›klar› tüketimi destekliyor ise, kurlar›n dengede oldu¤u savunulamaz. Çünkü bu durum, ülkenin borçlar›n› artt›rarak tüketti¤i anlam›na gelir ki bu da sürdürülebilir bir durum de¤ildir.
Yukar›da belirtti¤imiz gibi, 1989 y›l›ndan bu yana oldu¤u gibi, 2002 y›l›ndan
sonra da Türkiye temel ekonomik hedefini enflasyonun düflürülmesi olarak tan›mlam›fl ve 2000 y›l›nda ve 2001 krizinden hemen sonra benimsedi¤i, IMF destekli, d›fl kayna¤a dayal› stratejisini de¤ifltirmemifltir. Uygulanan program d›fl
kayna¤a dayal› bir program olmas› iki temel sonuç do¤urmufltur. Bu temel sonuçlardan birincisi TL'nin afl›r› de¤erlenmesi, ikincisi ise yüksek faizdir. TL'nin
afl›r› de¤erlenmesinin nedenlerini yukar›da aç›klam›fl bulunuyoruz. Genellikle
71 Burada anlat›m kolayl›¤› sa¤lamak için d›fl ticaret d›fl›nda ülkenin döviz gelir ve giderleri
olmad›¤›n› varsay›yoruz. Esas›nda Türkiye’nin 18 milyar dolar› aflan turizm gelirleri ve Bir
zamanlar önemli bir tutara ulaflan, ama giderek önemi azalan, 2006 y›l›nda bir milyar dolar dolaylar›nda olan d›flar›da çal›flan Türk iflçilerinin ülkeye yollad›¤› kaynaklar› da bulunmaktad›r.
Ayr›ca, Türkiye’nin, 2006 y›l›nda 5 milyar dolar› aflan yat›r›m giderleri de bulunmaktad›r. Di¤er
döviz gelir ve giderlerinden sonra ortaya ç›kan aç›¤a “cari aç›k” denmektedir. D›flar›dan d›fl kaynak olarak gelen döviz bu cari aç›¤› kapatmaktad›r.
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d›fl kaynaklara dayal› stratejilerde faizlerin düflmesi beklenir. Oysa, Türkiye'de,
d›fl kaynaklar›n önemli bir bölümünü s›cak para oluflturdu¤undan, yüksek faiz,
d›fl kaynaklar›n yurda çekilebilmesi ve yurt içindeki s›cak paran›n kaç›r›lmamas› için gerekli olmaktad›r. Ortaya ç›kan bu durum "yüksek faiz, düflük kur sarmal›" olarak bilinen ve istikrar› sa¤layaca¤›na giderek istikrar› bozan bir durumdur.

I. YÜKSEK FA‹Z DÜfiÜK KUR SARMALI 72
Yukar›da sözünü etti¤imiz gibi, kriz sonras›nda, IMF telkinleriyle, Türkiye kur
ç›pas› politikas›n› terk etmifl ve dalgal› kur rejimine geçmifltir. Yine yukar›da
aç›klad›¤›m›z gibi, dalgal› kur rejimine geçilmesine karfl›n, 2001 y›l›n›n Ekim
ay›ndan sonra TL yeniden afl›r› de¤erlenme trendine girmifltir. Yani, kurlar›n
dalgalanmaya b›rak›lmas›, "denge" kurlar›n oluflmas›na zemin haz›rlayamam›fl,
Türkiye "yüksek faiz düflük kur" k›s›r döngüsüne girmifltir. Yani, borçlanma sonucu d›flar›dan gelen para ve Türkiye'deki yüksek faizlerden yararlanmak isteyen s›cak para Türkiye'ye akt›kça kurlar bask› alt›nda kalm›fl, kurlar›n bu bask›
nedeniyle yavafl artmas› sonucunda s›cak paran›n kazançlar› daha da artm›fl, bu
da yeni s›cak paray› davet etmifltir. Bu k›s›r döngü, bir taraftan ülkenin s›cak para taraf›ndan "soyulmas›yla" sonuçlan›rken bir taraftan da cari ifllem aç›klar›n›
ve dolay›s›yla d›fl borçlar› tehlikeli düzeylere çekmifltir.
Türkiye'de devlet ka¤›tlar›na yatan s›cak paran›n elde etti¤i döviz baz›nda kazanç, 2002 y›l›nda yüzde 52, 2003 y›l›nda yüzde 60, 2004 y›l›nda yüzde 39,
2005 y›l›nda yüzde 21 ve 2006 y›l›nda yüzde 18 dolaylar›ndad›r. Bu denli yüksek kazançlar hiçbir flekilde makul karfl›lanamayacak kazançlard›r. Türkiye'de
bulunan s›cak paran›n gerçek boyutlar› bilinmemektedir. Kimi tahminlere göre
2002 y›l›nda 16,8 milyar dolar olan s›cak para, giderek 2006 y›l›nda 65 milyar
dolara yükselmifltir. Bu tahminlere göre Türkiye bu 5 y›l içinde s›cak paran›n
yaklafl›k 56 milyar dolar para kazanmas›n› sa¤lam›flt›r. Bu Türkiye için çok büyük bir yüktür.
Öbür yandan, TL afl›r› de¤erlendi¤i için d›fl ticaret aç›klar› artm›fl, turizm ve iflçi gelirleri düzeylerini korudu¤undan, artan d›fl ticaret aç›klar›, cari ifllem aç›klar›na yans›m›flt›r. 2006 y›l› sonuna gelindi¤inde d›fl ticaret aç›klar› 52 milyar
dolar›, cari ifllem aç›klar› ise 31.3 milyar dolar› bulmufltur. Cari aç›klar nedeniyle, 2002 y›l›nda 130 milyar dolar olan d›fl borçlar 2006 y›l›n›n Eylül ay› sonunda 199 milyar dolar› aflm›flt›r.
72 Daha ayr›nt›l› aç›klamalar için bak›n›z: Özer ERTUNA, Yürksek Faiz Düflük Kur Sarmal› ve
Çözümler-Bir Simülasyon Denemesi, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Ekim 2006. Sayfa 7-17.
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TL'nin afl›r› de¤erlenmesinin olumsuz etkileri burada da kalmamaktad›r. 2006
y›l› A¤ustos ay›nda, ‹stanbul Sanayi Odas› taraf›ndan aç›klanan, 2005 y›l›nda
Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluflu anketi sonuçlar› sanayi için de durumun iyiye gitmedi¤ini göstermektedir. Türkiye'nin milli gelirinin yüzde
13,5'unu yaratan bu 500 büyük kuruluflun kârl›l›¤›n›n 2002'den bu yana düflmekte oldu¤u izlenmektedir. 73
TL'nin afl›r› de¤erlenmesi istihdam› da etkilemektedir. TL afl›r› de¤erlendikçe,
Türk iflçisi de yabanc› para cinsinden pahal›laflmaktad›r. E¤er uluslararas› rekabet ortam›nda ucuz iflçili¤i bir mukayeseli avantaj olarak kullan›yorsan›z, bu
avantaj ortadan kalkmaktad›r. Türk iflçisinin ücretlerinin döviz cinsinden artmas› sonucu, kimi flirketler yerli hammadde ve aramal› kullan›m›ndan yabanc›
hammadde ve aramal›na kaymakta, baz› flirketler de üretimlerini yurt d›fl›nda
yapmaya veya yapt›rmaya yönelmektedir. Bu nedenlerin de etkisiyle, Türkiye'de iflsizlik çok önemli bir sorun olmaya devam etmektedir. Yukar›da sözünü
etti¤imiz ‹stanbul Sanayi Odas›n›n anketine göre, 2005 y›l›nda Türkiye'nin 500
Büyük firmas›nda istihdam 531 bin kifliden, 16 bin kifli azalarak 515 bin kifliye
düflmüfltür.
Öbür yandan, ülke ekonomisi aç›s›ndan olumsuz yönleri çok önemli boyutlarda
olan TL'nin afl›r› de¤er kazanmas›, Türkiye'deki bankalar ve Türk sanayii için,
geçici ve k›sa vadeli de olsa, f›rsatlar da yaratmaktad›r. En önemli f›rsat, d›flar›dan borçlanma yükünün azalmas›d›r. Sanayi düflük faizle yurt d›fl›ndan temin
etti¤i borçlar›, ucuzlayan dövizle ödedi¤inde, zaman zaman net kazanç dahi elde etmifltir. Ancak bu durum çok riskli bir durumdur. fiirketlerin aç›k döviz pozisyonlar› çok büyük oranda devalüasyon ve kriz riski tafl›maktad›r. 2006 y›l›n›n üçüncü çeyre¤inin sonunda bankalar›n 20 milyar dolar, sanayi kurulufllar›n›n ise 21 milyar dolar dolaylar›nda k›sa vadeli d›fl borçlar› bulunmaktad›r. Tafl›nan risk çok önemli boyutlardad›r. Ancak, d›flar›dan borçlanma finansman giderlerini çok düflürdü¤ünden kâr üzerinde olumlu etki yapmakta ve flirketlerin
düflen kârl›l›klar›n› örtmekte, gizlemektedir.
II. 2006 YILINDA EKONOM‹N‹N ‹KAZI
Türkiye'de yüksek faiz - düflük kur sarmal› 2006 y›l›n›n ilk aylar›na kadar devam etmifltir. 2006 y›l›n›n bafllar›nda Türkiye'de faizler enflasyona paralel olarak düflmekteydi, fakat, reel faizler dünya faizleri göz önünde tutuldu¤unda hala yüksek düzeylerdeydi. Tabii s›cak paray› cezbeden yaln›zca bu faizlerin yüksekli¤i de¤il, ayn› zamanda TL'nin afl›r› de¤erlenmesi sonucu döviz baz›nda çok
73 Bak›n›z: Özer Ertuna: 2005 Y›l›nda Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluflu, ‹stanbul Sanayi
Odas› Dergisi, Say› 485, A¤ustos 2006, sayfa 162-169.
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yüksek getiriler elde etmeleriydi. Bu flartlar alt›nda, 2006 fiubat ay›na gelindi¤inde, reel kur endeksi 194 seviyelerine yükselmiflti. TL'nin bu denli afl›r› de¤erlenmesi sonucu, 2005 y›l› sonunda, d›fl ticaret aç›klar› 43 milyar dolar› aflm›fl,
cari denge aç›klar› ise 23 milyar dolar› bulmufltu. Her ay yeni istatistikler aç›kland›¤›nda, d›fl ticaret aç›klar›n›n ve cari denge aç›klar›n›n büyüdü¤ü görülüyordu. D›fl ticaret ve cari denge aç›klar›n›n bu denli, Türkiye ekonomisinde daha
önce görülmemifl düzeylerde yükselmesi sonucu, s›cak para ile birlikte yurt d›fl›na borçlu olanlar tedirgin vaziyetteydi. Böyle bir ortamda her an bir k›v›lc›m
kriz yaratabilirdi. K›v›lc›m uluslararas› mali piyasalardaki tedirginlikten kaynakland›. 2000 y›l›n›n Kas›m ay›ndakine benzer bir flekilde bir k›s›m s›cak para Türkiye'yi terk etti. Bu durum, kurlar›n h›zla artmas› sonucunda, fiubat ay›nda 194 düzeyinde olan TL de¤erinin (reel kurun) May›s ve Haziran ay›nda 159
düzeyine gerilemesine neden oldu. Dolar cinsinden örnek verecek olursak, fiubat ay›nda 1,32 YTL olan dolar kuru, Haziran ay›nda 1,59 YTL düzeyine ç›kt›.
Yani, dolar kuru yüzde 20 dolaylar›nda artm›fl, TL de¤er kaybetmiflti.
Esas›nda, bu geliflme çok olumlu bir geliflmeydi. TL de¤eri denge kabul edilebilecek düzeylerine inmifl veya çok yaklaflm›flt›. TL'nin de¤eri, 2003 y›l› Haziran ay›ndaki de¤erine düflmüfltü. TL de¤erinin denge kabul edilebilecek düzeyine inmesi, ihracat› destekleyecek, yerli üretilen mallar›n ithal mallar karfl›s›ndaki rekabet gücünü artt›racak, flirketlerin ara mallar›n› yerli üretimden sa¤lamalar›na neden olacak ve istihdam›n artmas›n› teflvik edecekti.
May›s ve izleyen aydaki bu geliflmeler, her ne kadar TL'nin de¤erini trend de¤erine yaklaflt›rm›fl olsa da, bu geliflmelerden kaybeden iki kesim oldu. Bunlar s›cak paray› yurda getirenler ve yurt d›fl›ndan borçlanan yerli kurumlard›. S›cak
paran›n Türkiye'den elde etti¤i yüksek kazançlar yüksek kay›plara dönüflmüfl,
yurt d›fl›ndan borçlanma maliyeti yüzde 25 dolaylar›na yükselmifltir. Döviz kurlar›n›n daha da artmas›, bu zararlar› da artt›racakt›. Ekonomi siyasetinden sorumlu olanlar, dövize hücumu ve do¤abilecek bir "sürü" etkisini önlemenin çarelerini aramaya bafllam›fllard›. Bu aray›fl›n hedefi s›cak paran›n ürkmesi nedeniyle kaçmas›n› engellemek, hatta yeni s›cak para girifllerini teflvik etmek olmufltur.
S›cak para giriflini teflvik etmek için 2006 Nisan ay›na kadar yüzde 14'lere kadar
inmifl olan devlet borçlanma faizleri, Temmuz ay›nda yüzde 22,8'e ve 2006 y›l›
için yüzde 5 dolaylar›nda bulunan enflasyon hedefi yüzde 10'a yükseltilmifltir.
Bu ara d›flar›dan borçlanman›n da yard›m›yla TL tekrar de¤erlenme e¤ilimine
girmifltir. 2006 y›l› sonuna var›ld›¤›nda TL'nin de¤eri tekrar 181 düzeyine yükselmifltir. TL'nin tekrar afl›r› de¤erlenmesi May›s, Haziran aylar›nda kur art›fllar›ndan zarar gören banka ve flirketlerin tekrar kazanmalar›na hiç de¤ilse zararlar›n›n önemli bir k›sm›n› kapatmalar›na neden olmufltur. Bu geliflmeler tekrar d›fl
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ticaret ve cari denge aç›klar›n›n artmas›na, rekor düzeylere ulaflmas›na neden olmufltur. Türkiye ekonomisi tekrar k›r›lgan haline geri dönmüfltür.

II. 2001 KR‹Z‹ SONRASI ELDE ED‹LEN EKONOM‹K SONUÇLAR
2001 krizinden bu yana Türkiye, IMF yönlendirme ve denetiminde ayn› temel
ekonomi program›n› izlemifl, benzer sonuçlar elde etmifltir. Elde edilen sonuçlar› tek tek ele al›p de¤erlendirdikten sonra bütününü kapsayan bir de¤erlendirme yapmaya çal›flaca¤›z. Burada bir hususu önemle belirtmemiz yerinde olacakt›r. Burada yapmak istedi¤imiz fley kolay bir fley de¤ildir. Al›nan sonuçlar›n de¤erlendirilebilmesi, bu sonuçlar›n hedeflerle karfl›laflt›r›lmas›n› gerektirir.
Al›nan sonuçlar hedeflere ulaflt›rd›¤›nda baflar›l› kabul edilmeleri gerekir. Ama,
Türkiye uygulamalar›nda bir de¤erlendirme yapmay› güçlefltiren temel husus,
Türkiye'nin hedeflerini do¤ru seçmemifl olmas›d›r. Yukar›da defalarca belirtti¤imiz gibi, Türkiye'de hükümetlerce uygulanan programlar›n hedefleri iyi seçilmifl hedefler, Türkiye'nin potansiyelini harekete geçiren hedefler de¤ildir. Üzülerek belirtmek gerekir ki Türkiye IMF'in pek çok ülkeye önerdi¤i 74 ekonomi
paketini uygulamaktad›r. Daha önce de belirtti¤imiz gibi, bu ekonomi paketi
Washington uzlaflmas› olarak bilinmektedir. Bu ekonomi paketi, ekonominin liberalleflmesini, özellefltirmeyi, devletin küçültülmesini ve yabanc› sermaye girifllerinin özendirilmesini hedefleyen bir programd›r. Her ne kadar Türkiye enflasyonu düflürmeyi temel hedef olarak ald›ysa da, IMF program›, enflasyonu düflürmeyi, liberallefltirme, özellefltirme, devletin küçültülmesi ve yabanc› sermayeyi teflvik hedefleri ile bütünlefltirmektedir. Oysa, de¤erlendirdi¤imiz dönem,
Türkiye'nin Sekizinci Befl Y›ll›k Kalk›nma Plan›'n›n uyguland›¤› dönemdir.
Bundan önceki bölümde iflaret etti¤imiz gibi, IMF program› ile Türkiye'yi 2023
y›l› vizyonu çeliflmektedir. Bu da al›nan sonuçlar›n de¤erlendirilmesini güçlefltirmektedir.
Biz izleyen sat›rlarda yapaca¤›m›z de¤erlendirmeyi, hem uygulanan IMF program›n›n hedefleri, hem de Sekizinci Befl Y›ll›k Kalk›nma Plan›'n›n 20023 vizyonu çerçevesinde yapaca¤›z. Di¤er bir deyimle al›nan sonuçlar›, Türkiye'nin
inand›¤›m›z potansiyeli çerçevesinde de de¤erlendirece¤iz. Buna ilave olarak,
yapaca¤›m›z de¤erlendirmelerde, Türkiye'nin dünya s›ralamas›ndaki konumunu
da göz önünde tutaca¤›z.
A. Milli Gelir
2001 y›l› yaflanan ve yüzde 9,5 milli gelir kayb›na neden olan krizi izleyen y›l-

74 Dünya Bankas› ekonomistlerinden , Nobel ödülü sahibi Joseph Stiglits “önerdi¤i” kelimesi yer-

ine “dayatt›¤›” kelimesini kullanmaktad›r.
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larda Türkiye y›ll›k ortalama yüzde 7,5 milli gelir art›fl› yaflam›flt›r. 75 2002 y›l›nda milli gelir art›fl› yüzde 7,9, 2003 y›l›n›n gelir art›fl› yüzde 5,9, 2004 y›l›n›n
gelir art›fl› yüzde 9,9, 2005 y›l›n›n gelir art›fl› yüzde 7,6 ve 2006 y›l›n›n tahmin
edilen gelir art›fl› yüzde 6,1 dolaylar›ndad›r. Sekizinci befl y›ll›k kalk›nma plan›n›n yüzde 6.7 olan milli gelir art›fl hedefi hat›rland›¤›nda bu büyüme performans› çok olumlu karfl›lanabilir. Ancak, plan döneminin kriz nedeniyle küçülme ile bafllad›¤› hat›rlan›rsa bu büyümenin Türkiye'nin büyüme potansiyelinin
alt›nda kald›¤› söylenebilir. 1998 y›l›ndan bu yana ortalama milli gelir art›fl› y›lda sadece yüzde 3,3'tür. Esas›nda 1980 y›l›ndan 1998 y›l›na kadar Türkiye ekonomisinin milli gelir art›fl› y›ll›k yüzde 5'tir. Bu milli gelir art›fl› oldukça istikrarl›d›r; sadece 1991 y›l›nda milli gelir art›fl› yok denecek kadar azd›r. 1994 kriz
y›l›nda ise milli gelir yüzde 6,1 dolaylar›nda azalm›flt›r. 1995-1998 y›llar› aras›nda milli gelir art›fl h›z› ortalaman›n üzerinde oldu¤undan, 1998 y›l› geldi¤inde 1980-1998 y›llar› ortalama milli gelir art›fl› yakalanabilmifltir. Oysa, 1999 y›l›nda milli gelir yüzde 6,1 azald›¤› ve 2001 kriz y›l› tekrar yüzde 9,5'lik bir gelir kayb›na u¤rand›¤› için, 1998 sonras›nda Türkiye ortalama yüzde 5 milli gelir
art›fl›n› yakalayamam›flt›r. 1998-2006 y›llar› aras›nda Türkiye'nin milli geliri.
1980-1998'de oldu¤u gibi yüzde 5 artabilseydi, di¤er bir deyimle krizler yaflanmasayd›, 2006 y›l›nda 559 milyar YTL olarak tahmin edilen milli gelir düzeyi
yüzde 15 daha fazla, 643 milyar YTL olurdu. Di¤er bir deyimle, 1998 y›l›ndan
bu yana milli gelir y›ll›k yüzde 5 oran›nda artmad›¤› için yaflanan milli gelir kayb› toplam 247 milyar YTL düzeyindedir.
Bir noktay› daha iflaret etmekte yarar olabilir. 2001 krizi döneminde kapasite
kullan›m oranlar› düfltü¤ünden, krizi izleyen y›llarda yüksek gelir art›fl› elde etmek nispeten daha az yat›r›m gerektirmektedir. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda 2006 y›l›nda milli gelir art›fl›n›n yüzde 6,1'e gerilemesi hedeflerin k›smen alt›nda kal›nd›¤›n› iflaret edebilir.

Türkiye milli gelir ve milli gelirdeki art›fl bak›m›ndan dünya üzerinde oldukça
iyi bir konumdad›r. Dünya Gerçekleri Kitab›76 verilerine göre, Türkiye'nin, sat›nalma paritesi üzerinden hesaplanan milli geliri 2005 y›l›nda 584 milyar dolard›r. Türkiye dünya s›ralamas›nda 19. s›radad›r. Türkiye nüfusu bak›m›ndan
da 18. s›rada yer almaktad›r. Sat›nalma paritesi aç›s›ndan dünyan›n kifli bafl›na

75 Milli gelir art›fl› tahminleri üretim art›fllar›na dayand›r›lmakta, ancak, üretim giderek artan
oranlarda ithal aramal› kulland›¤›ndan ve de s›k s›k tahminler yukar› do¤ru revize edildi¤inden
tahminlerin güvenilirli¤i sorgulanabilmektedir.
76 Bu ve bundan sonra di¤er bafll›klar› incelerken uluslararas› karfl›laflt›rmalarda, CIA taraf›ndan
haz›rlana ve yay›nlanan istatistiklerden, https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/rankorder
sitesinden yararlan›lacakt›r.
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ortalama geliri 9 bin 292 dolard›r. Türkiye 8 bin 300 dolar olan kifli bafl›na milli geliriyle dünya ortalamalar›na oldukça yak›n düzeyde gelire sahiptir. Burada
flunu da hat›rlatmakta yarar görmekteyiz. 2023 vizyonu alt›nda haz›rlanm›fl Sekizinci Befl Y›ll›k Kalk›nma Plan›, 2023 y›l›nda Türkiye'yi dünyan›n en büyük
10 ekonomisi aras›na sokmay› hedeflemektedir.

Bir ekonomide milli gelir kadar milli gelirin da¤›l›m› da önemlidir. Üzülerek
belirtmek gerekir ki Türkiye milli gelir da¤›l›m› bak›m›ndan çok önemli sorunu
olan bir ülkedir. Türkiye Avrupa Birli¤i ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda gelir da¤›l›m› en
bozuk olan ülkedir. Gelir da¤›l›m› bozuklu¤u ve yoksulluk günümüzde dünyan›n ve hatta geliflmifl ülkelerin en önemli sorunlar›ndan biridir. ABD'de 2005 y›l›nda nüfusun 12,6's›, yani 37 milyon kifli yoksul olarak s›n›fland›r›lmaktad›r.
ABD'de yoksul nüfus 2000 y›l›ndan bu yana 7 milyon kifli artm›flt›r. 37 milyon
yoksulun, 15,6 milyon kiflisi "afl›r› yoksul" olarak tan›mlanmaktad›r. Bu insanlar›n açl›kla mücadele etti¤i anlafl›lmaktad›r.
Türkiye'de Devlet Planlama Teflkilat› yoksulluk s›n›r›n› günde 2 bin 450 kalorinin alt›nda g›da almak olarak tan›mlam›flt›r. Bu da ayl›k 27,5 dolar gelirin alt›nda bir geliri olmak anlam›na gelmektedir. Türkiye'de yak›n bir tarihte yoksulluk tahmini yap›lmam›flt›r. 1987 y›l›nda Türkiye nüfusunun yüzde 14,2'sinin
yoksul oldu¤u saptanm›flt›r.

Bir zamanlar ülkeler sadece milli gelirleri aç›s›ndan s›ralan›rd›. Zaman içinde
sadece kifli bafl›na milli gelirin, veya sat›nalma paritesi aç›s›ndan milli gelirin insanlar›n geliflmifllik düzeyini ölçmedi¤ine olan inanç kuvvetlendi. Bu nedenle
UNDP (Birleflmifl Milletler Kalk›nma Program›) ülkeler için "insani geliflmifllik
indeksi" yay›nlamaktad›r. Bu indekste milli gelirin yan›nda, e¤itim, sa¤l›k hizmetleri gibi unsurlar da hesaba kat›lmaktad›r. 2006 y›l›nda Türkiye, 177 ülkenin s›ralamas›nda 92. s›rada yer almaktad›r. Yani, dünya üzerinde 91 ülkede insanlar›n refah düzeyi daha iyidir. Bu indekse göre refah durumlar› daha iyi olan
ülkelerden birkaç›n› burada belirtelim. Yunanistan 20. s›rada, Slovenya 27. s›rada, H›rvatistan 44. s›rada, Meksika 53. s›rada, Bulgaristan 54. s›rada, Romanya 60. s›rada, Libya 64. s›rada Ermenistan 80. s›rada yer almaktad›r. Tekrar edelim. ‹nsani Geliflmifllik ‹ndeksinde Türkiye 2006 y›l›nda 92. s›rada yer almaktad›r.
Dünya üzerinde sefaletin büyüyen bir sorun olmas›n›n bir nedeni de yayg›nlaflan küreselleflme ak›m› içinde, liberal ekonominin bir araç olmaktan ç›kar›l›p,
kalk›nmakta olan ülkelere bir amaç olarak empoze edilmesidir. Pek çok ülkede
e¤itim ve sa¤l›k hizmetleri giderek, kamu alan›ndan özel kesime devredilmektedir. Piyasa ekonomisinin her sorunu halledece¤ine inanmak çok ciddi bir ha110
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tad›r. Piyasa ekonomisini amaçlara götürecek bir araç olarak kabul etmek ve
amaçlara götürecek flekilde yönlendirmek gerekir.

Burada teknik bir durumu da aç›klamakta yarar görmekteyiz. 2001 krizi sonras›nda yaflanan milli gelir art›fllar›nda Türkiye'nin d›fl ticaret aç›klar›n›n da rolü
büyüktür. Bir örnekle aç›klayacak olursak, 2005 y›l›nda, milli gelir içinde ithalat vergileri yaklafl›k %4,5 pay almaktad›r. 2006 y›l›n›n ilk üç çeyre¤inde ithalat vergileri yüzde 30 dolaylar›nda art›fl göstermifltir. ‹thalat vergilerindeki art›fl›n milli gelir art›fl›na pay› yüzde 1,35 mertebelerinde oldu¤u söylenebilir. Öbür
yandan, 2006 y›l›nda Türkiye 52 milyar dolar d›fl ticaret aç›¤› vermifltir. Bu 52
milyar dolarl›k d›fl ticaret aç›¤›n›n ticari kazançlar› milli gelir art›fllar› üzerinde
çok önemli etki yapmaktad›r.
2001 krizinden bu yana Türkiye'nin performans›n› de¤erlendirirken milli gelir
art›fllar›nda elde edilen baflar› önemlidir. Ancak, bu baflar›n›n da yeterli olmad›¤›n›n, milli gelir da¤›l›m›n›n ihmal edilmemesi gerekti¤inin ve temel hedefin
Türk insan›n›n refah ve geliflmifllik düzeyinin artt›r›lmas› oldu¤unun ak›lda tutulmas› gerekir.

B. Enflasyon

Daha önce belirtti¤imiz gibi, 2000 y›l› uygulamaya konan IMF destekli enflasyonla mücadele program› istenilen hedeflere ulaflamam›fl, 1999 y›l›nda yüzde 53
olan enflasyonu sadece yüzde 51,7 düzeyine indirebilmiflti. 1994 y›l›ndan sonra
enflasyon zaten h›zl› bir düflüfl trendine girmiflti. 1994 y›l›nda yüzde 107 dolaylar›nda olan enflasyon, 1995 y›l›nda yüzde 86'ya, 1996 y›l›nda yüzde 76'ya inmifl, 1997 y›l›nda tekrar yüzde 82’ye yükselmifl, 1998 y›l›nda, daha önceki trendini izleyerek, yüzde 72’ye düflmüfl, yukar›da belirtti¤imiz gibi, 1999 y›l›nda
son 10 y›l›n en düflük de¤erine, yüzde 53,1'e inmiflti. Bu trend göz önünde tutuldu¤unda, 2000 y›l›nda program›n›n enflasyonu kontrol alt›na alma hedefinde ne kadar baflar›s›z oldu¤u aç›kça görülmektedir. 2000 y›l›nda enflasyon sadece 51,7 düzeyine indirilebilmiflti. 2001 y›l›nda enflasyon kriz nedeniyle tekrar yüzde 62 dolaylar›na yükselmifltir.

Kriz sonras›nda da enflasyon, 1994 y›l›ndan bu yana izledi¤i düflüfl e¤ilimini
sürdürmüfltür. ‹lginç olan› enflasyonun 1994 y›l›ndan bu yana çok belirgin bir
flablon izlemesidir. Bu flablon çerçevesinde iki veya üç y›l düflen enflasyon ya
bir duraklama, ya da yükselme göstermifl, tekrar inifl seyrine dönmüfltür. Kriz
nedeniyle yüzde 62 dolaylar›na yükselen enflasyon, ayn› flablonu izleyerek, krizi izleyen y›llarda 2005 y›l›na kadar tek haneli say›lara gerilemifltir. 2002 y›l›nda enflasyon, 2000 y›l›ndaki yüzde 50 dolaylar›nda olan düzeyine çekilmifl,
2003 y›l›nda yüzde 26, 2004 y›l›nda yüzde 14, 2005 y›l›nda ise yüzde 7,7 dü111
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zeylerine indirilebilmifltir. Fakat, yukar›da belirtilen flablona uygun olarak 2006
y›l›nda enflasyon tekrar küçük bir art›fla geçmifl yüzde 10 düzeyine yükselmifltir. 77
Uygulanan program›n temel hedefinin enflasyonu düflürmek oldu¤u hat›rlan›rsa, enflasyonun kontrol alt›na al›nmas›nda gösterilen baflar› önemli bir baflar›d›r.
Ancak bu baflar›n›n elde edilmesinde döviz kur art›fllar›n›n enflasyonun çok alt›nda tutulmas›n›n rolü büyüktür. Yukar›da ayr›nt›lar›yla inceledi¤imiz gibi, krizi izleyen dönemde kur art›fllar› enflasyonun çok alt›nda gerçekleflmesi sonucu
TL afl›r› de¤er kazanm›flt›r. Bu dövizin ucuzlamas› demektir. Dövizin ucuzlamas› sonucu, hem yerli üretimde kullan›lan ithal hammaddelerin ucuzlamas›yla
maliyet tasarruflar› sa¤lam›fl, hem de ithal edilen mallar›n ucuzlamas› enflasyonun frenlenmesine yard›m etmifltir. Kurlar›n enflasyondan yavafl artmas›n›n enflasyonu düflürmedeki pay› hiç de küçümsenecek bir pay de¤ildir. Öbür yandan,
kurlar›n düflük seyretmesinin Türkiye ekonomisinde çok büyük tahribat yapmaktad›r. Afla¤›da d›fl ticaret, s›cak para kazançlar› ve d›fl borçlar incelenirken
bu husus daha net olarak anlafl›lacakt›r.
Enflasyon dünya üzerinde bir sorun olmaktan ç›km›flt›r. Pek çok ülke ekonomilerini gelifltirirken, kendilerini 21. yüzy›la haz›rlarken enflasyonlar›n› kontrol alt›na alm›flt›r. Türkiye 2005 y›l›nda dünya enflasyon s›ralamas›nda 174. s›rada
yer almaktad›r. Yani 173 ülkede enflasyon Türkiye'dekinden daha düflüktür.
Dünya istatistikleri Türkiye'deki 2005 y›l› enflasyonunu yüzde 8,2 olarak göstermektedir. 2005 y›l›nda 191 ülkenin enflasyonu yüzde 10'un alt›ndad›r. Birkaç örnek verecek olursak, 2005 y›l›nda komflumuz Yunanistan'da enflasyon
yüzde 3,5 Meksika'da yüzde 4, Hindistan'da yüzde 4,2 M›s›r'da yüzde 4,9 Bulgaristan'da yüzde 5,0 düzeylerindedir. Enflasyonu Türkiye'dekinden yüksek
olan birkaç ülkeyi iflaret edecek olursak, Romanya'da enflasyon yüzde 9,0 Pakistan'da yüzde 9,1 Azerbaycan'da yüzde 9,6'd›r. Enflasyon s›ralamas›nda en
yüksek, 223. ülke 1990'dan bu yana çetin bir harp yaflayan Irak't›r. Irak'ta 2005
y›l› enflasyonu yüzde 33'tür.
Dünya enflasyon istatistikleri, yüksek maliyetlere katlanarak enflasyonu indirmede gösterdi¤imiz baflar›y› daha iyi de¤erlendirmemize imkan tan›maktad›r.
C. ‹stihdam
Yeni dünya düzeninin en önemli sorunlar›ndan biri çal›flabilir nüfusuna ifl imkan› yaratmakt›r. Mal ve hizmet ak›mlar›n›n serbest dolafl›m› sa¤land›ktan sonra,
büyük uluslararas› flirketler hammaddelerini en ucuza alabildikleri ülkelerden
77 Hesabedilen enflasyon, hesaplamada kullan›lan sepetten etkilenmektedir. Sepette s›k s›k
de¤ifliklikler yap›lmaktad›r. Kimileri 2006 enflasyonunu yüzde 16 olarak hesaplamaktad›r.

112

BÖLÜM 4 - 2001 Krizinden Günümüze Türkiye Ekonomisi

almakta, bunlar› en ucuza üretim yapabildikleri yerlerde ürettirmekte ve en uygun pazarlarda satabilmektedir. Dünya üzerinde Güney Kore, Çin, Endonezya,
Malezya gibi ucuz iflçilik havuzlar› oluflmufltur. Pek çok kalk›nm›fl ülke flirketi
üretimlerini bu ucuz iflçilik havuzlar›nda yapt›rmaktad›r. Bu durum kalk›nm›fl
ülkelerde iflsizli¤i artt›rmakta, önemli boyutlarda sosyal ve politik bask›lar do¤urmaktad›r. ABD'de halk d›fl ticaret aç›klar›n›n iflsizli¤in yükselmesine neden
oldu¤u bilinciyle önemli sosyal ve politik bir mücadele vermektedir. Halk ücretlerin düflük oldu¤u ülkelerde üretim yap›lmas›n›, istihdam h›rs›zl›¤› olarak tan›mlamakta yerli mal› tüketimini özendirecek kampanyalar yürütmektedir. ‹flçi
sendikalar› ve sivil toplum örgütleri özellikle, Çin'in kendi paras› yuan›n de¤erini düflük tutarak, dolar baz›nda Çinli iflçilerin ücretlerinin düflük olmas›n› sa¤lad›¤›n› savunmakta ve Çin'in paras›n›n de¤erini yükseltmesi için ABD hükümetinin Çin üzerinde bask› yapmas›n› istemektedir. Öbür yandan büyük iflgücü
havuzlar›na sahip Çin, yabanc› sermaye giriflleriyle insan›na istihdam yaratmay› hedeflemektedir. 78 Dünya üzerinde iflsizlik çok önemli sosyal, ekonomik ve
politik bir sorundur.
Türkiye 2001 krizinden bu yana TL'nin afl›r› de¤erlenmesine izin vererek iflçisini döviz cinsinden pahal› hale getirmifltir. 2001 krizinden bu yana enflasyondan
ar›nd›r›lm›fl ücretler düzeylerini korumufl olmas›na ra¤men, döviz cinsinden ücretler TL'nin afl›r› de¤erlendi¤i oranda artm›flt›r. 2002 y›l›ndan bu yana döviz
cinsinden iflçi ücretlerinin yüzde 44 oran›nda att›¤› tahmin edilmektedir. Bu durum, yabanc› sermayenin üretim yapmak için Türkiye'ye gelmekten cayd›rmaktad›r. Bundan da ileri, pek çok yerli, uluslararas› yap›ya kavuflan flirket, Türkiye'deki tesislerini yabanc› ülkelere, Bulgaristan, Romanya ve Çin'e tafl›maktad›r.
Ernst&Young dan›flmanl›k flirketinin yabanc› sermaye için "yat›r›m çekicili¤i"
araflt›rmas›nda Türkiye çekicilikte Romanya ve Bulgaristan'dan sonra gelmektedir. Daha da önemlisi, Türkiye pazar olarak çekici bulunmakta, üretim baz› olarak Romanya ve Bulgaristan tercih edilmektedir.
Türkiye ‹statistik Kurumu (TÜ‹K) verilerine göre, Türkiye'de 2002 y›l›ndan bu
yana iflsizlik ve eksik istihdam oran› bir düflüfl e¤ilimi göstermektedir. 2001 kriz
y›l›nda yüzde 14,4 olan ‹flsizlik ve eksik istihdam oran›, önce 2002 y›l›nda yüzde 15,7'ye yükselmifl, izleyen y›llarda, 2003 y›l›nda yüzde 15,3'e, 2004 y›l›nda
yüzde 14,4'e, 2005 y›l›nda yüzde 13,6'ya ve 2006 y›l›nda yüzde 13,5'a inmifltir.
78 Çin ucuz iflçilik siyasetini geçici bir strateji olarak, lojistik, üretim ve tasar›m yeteneklerini
artt›rmak için kullanm›flt›r. Son zamanlarda Çin’de iflçi ücretlerinin artmas›yla kalk›nm›fl ülkeler
üretim tesisleri ücretlerin daha düflük oldu¤u, Endonezya gibi ülkelere kayd›rm›fllar, Çin de elde
etti¤i yeteneklerle kendi ürünlerini üretip uluslararas› pazarlarda satar hale gelmifltir.
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Sadece iflsizlik oran›na bakacak olursak, 2002-2005 y›llar›nda Türkiye'de iflsizlik yüzde 10,3 dolaylar›ndad›r. 2006 y›l›nda, TÜ‹K iflsizlik oran›n› yüzde 9,9
olarak ilan etmifltir. TÜ‹K verilerine göre 2006 y›l›nda Türkiye'de 2 milyon 446
bin kifli iflsizdir. ‹flsizlik oran› kentlerde düflmekte, k›rsal yörelerde dalgal› seyir
izlemektedir.
‹stihdam›n sektörel yap›s›na bakacak olursak, Türkiye'de tar›mda çal›flan iflgücü
giderek azalmaktad›r. 2002 y›l›nda toplam iflgücünün yüzde 34,9'u tar›mda çal›fl›rken, bu oran 2006 y›l›nda yüzde 27,3'e gerilemifltir. Ayn› dönemde, sanayi
istihdam›nda çok az bir art›fl olmufl, yüzde 18,5'dan yüzde 19,7'ye yükselmifltir.
Türkiye'de istihdam, hizmetler sektöründe artmaktad›r. 2002 y›l›nda insan gücünün yüzde 46,6's› hizmetler sektöründe çal›fl›rken, 2006 y›l›nda yüzde 53,0'ü
çal›flmaktad›r.
TÜ‹K'in istihdam istatistikleri, kurumun yapt›¤› önemli bir varsay›mdan etkilenmektedir. ‹stihdam ve iflsizlik istatistikleri haz›rlan›rken, 15 ve daha ileri yafltaki nüfus al›nmakta, bu nüfus iflgücüne kat›lma oran› ile çarp›larak çal›flabilir iflgücü (sivil iflgücü) hesaplanmaktad›r. Bu sivil iflgücünden tahmin edilen istihdam düflülerek iflsizlik bulunmaktad›r. TÜ‹K'in yapt›¤› varsay›mlara göre Türkiye'de iflgücüne kat›lma oran› giderek düflmektedir. 2002 y›l› için varsay›lan iflgücüne kat›lma oran› yüzde 49,6'd›r. Bu oran giderek 2006 y›l›nda yüzde 48'e
gerilemifltir. Oysa Türkiye'de kad›nlar›n iflgücüne kat›l›m› artt›kça bu oran›n da
artmas› beklenebilir. Ancak varsay›lan bu oran Türkiye'de iflsizlik oranlar›n›
önemli bir flekilde etkilemektedir. 2002-2006 döneminde iflgücüne kat›lma oran›n›n düflmedi¤ini, yüzde 50 olarak kald›¤›n› varsayd›¤›m›zda, 2002-2006 döneminde Türkiye'de iflsizlik artmaktad›r. Bu varsay›m alt›nda Türkiye'de iflsizlik,
2002 y›l›nda yüzde 11,1, 2003 y›l›nda yüzde 13,5, 2004 y›l›nda yüzde 12,7,
2005 y›l›nda yüzde 12,7 ve 20060 y›l›nda yüzde 13,6 dolaylar›ndad›r.
Türkiye'de önemli olan di¤er bir husus, üniversite mezunlar› aras›nda tahmin
edilen iflsizlik oran›n›n çok yüksek, yüzde 20'lerin üzerinde olmas›d›r. Bu çok
önemli bir ekonomik kay›p ve çok önemli bir sosyal sorundur. 21. yüzy›l›n temel baflar› faktörü kaliteli insan gücüdür. Türkiye'nin bin bir meflakkatle yetifltirdi¤i insan gücünden yararlanamamas› çok önemli bir kay›pt›r. Bin bir s›nav›
geçerek üniversiteden mezun olan gençlerin ifl bulamamalar›, sisteme olan güvenlerinin y›k›lmas› ve moral çöküntüyle sonuçlanmaktad›r.
Türkiye, 2005 y›l›nda dünya iflsizlik s›ralamas›nda 108. s›rada yer almaktad›r.
Yani, 107 ülkede iflsizlik Türkiye'de oldu¤undan daha düflüktür. Birkaç örnek
verecek olursak, 147 milyon nüfusu olan Bangladefl'te iflsizlik oran› yüzde
2,5'tur. 107 milyon nüfuslu Meksika'da ve 24 milyon nüfuslu Malezya'da ise iflsizlik oran› yüzde 3,6'd›r. Dünyan›n en kalabal›k ülkesi, 1 milyar 314 milyon
insan› bar›nd›ran Çin'de iflsizlik oran› yüzde 9,0'd›r. Nüfus bak›m›ndan Çin'i iz114

BÖLÜM 4 - 2001 Krizinden Günümüze Türkiye Ekonomisi

leyen, 1 milyar 95 milyon nüfuslu Hindistan'da ise iflsizlik oran› yüzde 8,9'dur.
Türkiye'nin iflsizlik oran›n› 2006 y›l›nda 9,9'a indirmeyi baflarm›fl olmas› pek de
teselli edebilecek bir durum de¤ildir.

D. D›fl Ticaret
Türkiye'nin 2001 krizi sonras›ndaki en büyük baflar›s› d›fl ticaret hacmindeki art›fl olarak belirtilmektedir. Gerçekten de, bu dönemde, ihracat 2,7 misli artm›fl,
ithalat, 3,3 misli artm›fl, d›fl ticaret aç›klar› ise 5,2 misli artm›flt›r.
Türkiye'de ayl›k ihracat tutarlar›, ithalat tutarlar›ndan daha önce ilan edilmektedir. ‹nceledi¤imiz dönemde her ay, ayl›k ihracat tutarlar› ilan edildi¤inde elde
edilen tutarlar yeni bir rekor anlam›na gelmifl ve kamuoyunu çok olumlu etkilemifltir. Ancak, ithalat tutarlar› daha sonra ilan edildi¤inde d›fl ticaretteki geliflmeler kamuoyunca do¤ru alg›lanamam›flt›r. 2001 krizi sonras› dönemde ithalat
tutarlar›ndaki art›fllar her y›l ihracat tutarlar›ndaki art›fllardan yüksek olmufltur.
2001 krizinden bu yana, 5 y›ll›k dönemde y›ll›k ortalama ihracat art›fl› yüzde
22,2, ortalama y›ll›k ithalat art›fl› yüzde 27,1 ve y›ll›k d›fl ticaret aç›¤› art›fl› yüzde 38,9'dur. 2001 y›l›nda 31,3 milyar dolar olan ihracat 2006 y›l›nda 85,3 milyar dolara yükselmifl; 2001 y›l›nda 41,4 milyar dolar olan ithalat ise 137,3 milyar dolara ç›km›flt›r. Neticede, 2001 y›l›nda 10,1 milyar dolar olan d›fl ticaret
aç›klar› befl y›l içinde 5 misline katlanarak 52 milyar dolar› aflm›flt›r.
D›fl ticaret aç›klar›n›n bu denli h›zl› artmas›, Türkiye'nin üretmeden tüketmesi,
cari aç›klar›n› ve bu nedenle de d›fl borçlar›n› artt›rmaktad›r. Ayr›ca, ithalat›n
ihracattan daha h›zl› artmas› ihraç edilen mallarda ithal girdilerinin oran›n›n artmakta oldu¤unun iflareti de olabilir. Bu da istihdam kayb›, gelir kayb› anlam›na gelir. TL'nin de¤erinin artmakta oldu¤u bir dönemde böyle bir sonuç beklenen bir sonuçtur.
‹nceledi¤imiz dönemde, ithalat›n sermaye mallar›, ara mallar› ve tüketim mallar› ayr›flmas›nda önemsenecek trendler bulunmamaktad›r. Öbür yandan, ihracat›n kompozisyonunda önemli de¤ifliklikler olmaktad›r. 2003 y›l›nda ihracat›n
lokomotif görevini yapan tekstil ve giyim sektörü giderek liderli¤i otomotiv sektörüne b›rakm›flt›r. 2003 y›l›nda tekstil ve giyim sektörü Türkiye ihracat›n›n
yüzde 31,7'sini olufltururken, bu oran 2006 y›l›nda yüzde 22,8'e düflmüfltür.
2003 y›l›nda 6 milyar 841 milyon dolar olan tekstil ihracat› yüzde 35,4 artarak
2006 y›l›nda 9 milyar 261 milyon dolara ulaflm›flt›r. Öbür yandan, 2003 y›l›nda
8 milyar 154 milyon dolar olan haz›r giyim ihracat› ise yüzde 24,7 artarak 2006
y›l›nda 10 milyar 170 milyon dolara ç›kabilmifltir. 2003-2006 döneminde toplam Türkiye ihracat› yüzde 80,5 art›fl gösterirken, tekstil ve giyim ihracat› sadece yüzde 29,6 art›fl gösterebilmifltir. Öbür yandan 2003 y›l›nda tekstil ihracat›n›n da alt›nda, 5 milyar 437 milyon dolar olan otomotiv sektörü ürünleri (motor115
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lu kara tafl›tlar› ve römorklar) ihracat› 2006 y›l›nda 12 milyar 676 milyon dolara yükselmifltir. Otomotiv sektörü ihracat›ndaki art›fl yüze 133,1 düzeyindedir.
‹hracat kompozisyonundaki bu de¤ifliklik, ihracat›n ülke içinde yaratt›¤› gelirin
irdelenmesi için önemlidir. E¤er, tekstil ve giyim sektörleri otomotiv sektörüne
k›yasla daha fazla yerli aramal› kullanan, daha fazla iflçi kullanan, yurt içinde
daha fazla gelir b›rak›yorsa, ihracat kompozisyonundaki bu de¤ifliklik, ihracat›n
artm›fl olmas›na ra¤men ülkeye daha fazla gelir ve döviz b›rakmayabilir. Gözlemler durumun böyle oldu¤unu iflaret etmektedir. ‹stanbul Sanayi Odas›n›n,
Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluflu, 2005 y›l› anket sonuçlar›ndan, dokuma ve giyim sektörünün sat›fl gelirlerine oranla yüzde 21,2 brüt katma de¤er yaratt›¤›n›, otomotiv sektörünün ise sat›fl gelirlerine oranla yüzde 18,8 katma de¤er yaratt›¤›n› anlafl›lmaktad›r.
Burada bir hususu önemle vurgulamak gerekmektedir. D›fl ticaret aç›klar› çok
h›zla büyümektedir. 2001 y›l›nda 10 milyar 65 milyon dolar olan d›fl ticaret
aç›klar›, 2006 y›l› sonunda 52 milyar 43 milyon dolara ulaflm›flt›r. Ulafl›lan bu
d›fl ticaret aç›¤› hacmi, 2000 y›l› d›fl ticaret aç›¤›n›n hemen hemen iki mislidir.
Bu d›fl ticaret aç›¤› di¤er gelirlerle kapat›lamad›¤›nda ortaya ç›kacak cari ödemeler aç›¤› d›fl ödemeler güçlü¤ü yaratabilir.

E. Cari ‹fllemler Aç›¤›
Bir ekonominin d›fl gelir ve giderlerinin tümüne cari ifllemler denir. Cali ifllemler, mal ithalat ve ihracat›, hizmet gelir ve giderleri, yat›r›m gelir ve giderleri ve
cari transferlerden oluflur. Yakar›da, mal ithalat ve ihracat›ndaki geliflmeleri inceledik. 2001 krizinden bu yana ihracat›n 2,7 misli, ithalat›n 3,3 misli ve d›fl ticaret aç›klar›n›n 5,2 misli artt›¤›n› görmüfltük. 2006 y›l›nda Türkiye'nin ihracat› 85 milyar dolar düzeyine, ithalat›n›n 137 milyar dolar düzeyine ç›km›fl olmas›, Türk ekonomisinin dünya ile bütünleflmekte oldu¤unun önemli bir iflaretidir.
Ancak, 52 milyar dolar düzeyindeki d›fl ticaret aç›klar› di¤er cari ifllemlerle kapat›lamad›¤› için çok önemli riskler do¤urabilecek bir düzeydir. Türkiye'nin en
önemli hizmet geliri Turizm gelirleri, en önemli transferler ise yurt d›fl›ndaki
Türk iflçilerinin yurda yollad›klar› dövizlerdir.
Türkiye'nin turizm gelirleri 2001 krizinden 2006 y›l›na kadar çok önemli bir art›fl temposu izlemifltir. 2001 y›l›nda 8 milyar 90 milyon dolar olan turizm gelirleri dört y›l içinde iki mislinden daha fazla büyüyerek 2005 y›l›nda 18 milyar
152 milyon dolara yükselmifltir. Ancak. 2006 y›l›nda turizm gelirlerinde bir düflüfl yaflanm›flt›r. 2006 y›l› turizm gelirleri 16 milyar 853 milyon dolard›r. Turizm gelirlerinde yaflanan trend gelen turist adedindeki trendden kaynaklanmaktad›r. 2001 y›l›nda gelen turist say›s› 11 milyon 618 bin kifliyken, 2005 y›l›nda
21 milyon 125 bin kifliye yükselmifl, 2006 y›l›nda ise bu say› 19 milyon 820 bine düflmüfltür. Hem gelen turist say›s›nda ve turizm gelirlerindeki "patlama" çok
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olumlu bir geliflmedir. Ancak, Türkiye'ye gelen turist bafl›na yapt›klar› harcama
düflündürücü bir trend izlemektedir. 2002 y›l›nda Türkiye'ye gelen her bir turist,
ortalama 640 dolar harcam›flt›r. 2003 y›l›nda turist bafl›na harcama 946 dolara
yükselmifltir. ‹zleyen y›llarda turist bafl›na harcama tekrar bir düflüfl trendine
girmifl ve 2006 y›l›nda 850 dolara inmifltir. Türkiye'de turist bafl›na harcama çok
düflük düzeylerdedir. Turist bafl›na gelirdeki trend de¤erlendirilmeye muhtaçt›r.
Bir zamanlar yurt d›fl›ndaki iflçilerin Türkiye'ye yollad›klar› dövizler Türkiye'nin
d›fl ticaret aç›klar›n› kapamakta önemli rol oynam›flt›r. Ancak, yurt d›fl›ndaki iflçilerin giderek bu ülkelere yerleflmeleri, Türkiye'ye yollad›klar› döviz tutarlar›n› çok azaltm›flt›r. Her ne kadar yurt d›fl›ndaki iflçilerin Türkiye'ye yollad›klar›
döviz tutar› 2001 y›l›nda 2 milyar 786 milyon dolar tutmuflsa da, 2002 y›l›nda 1
milyar 936 milyon dolara, ondan sonraki y›llarda ise bir milyar dolar dolaylar›nda olmufltur.
Tüm kalk›nmakta olan ülkelerde oldu¤u gibi, Türkiye'de de cari ifllem aç›klar›
çok önemli sonuçlar do¤urmaktad›r. 1960 ve 1980 y›llar› öncesinde Türkiye
ekonomisi döviz ödemelerini yapamaz duruma düflmüfl, bu döviz ödeme zorluklar› 1960 ve 1980 ekonomik krizlerini do¤urmufl, bu krizler askeri darbelerle sonuçlanm›flt›r. 1984 sonras› liberalleflme döneminde ihracat art›fllar›na önem verilmifl, 1988 y›l› geldi¤inde Türkiye'nin cari ifllemler aç›klar› fazlaya dönmüfltür.
O zaman›n baflbakan›, Turgut Özal, Türkiye'nin döviz darbo¤az›n›, bir daha karfl›laflmayacak flekilde atlatt›¤›n› ilan etmifltir. ‹zleyen y›llarda, kimi y›llar cari ifllem aç›¤› ile, kimi y›llar ise cari ifllem fazlalar›yla sonuçlanm›flt›r. Cari ifllemler
dengesi aç›klar› 1994 ve 2001 y›l› krizlerinin do¤mas›nda da etkili olmufltur.
Kriz öncesi y›llarda cari ifllem aç›klar› art›fl trendi yaflam›fl, kriz y›llar›nda kurlar›n afl›r› derecede yükselmesi sonucunda ise d›fl ödemeler cari ifllem fazlas›
vermifltir. Cari ifllem aç›klar›n›n milli gelirin yüzde 5'ini aflt›¤› durumlarda ekonomilerin k›r›lgan hale geldi¤i, bu k›r›lgan halde iken bir k›v›lc›m sonucu ekonomik kriz yaratabilece¤i kimi ekonomistler taraf›ndan ileri sürülmektedir. Esas›nda, önemli olan cari ifllem aç›klar›n›n ülkenin d›fl borçlar›n› artt›rmas›d›r. D›fl
borçlardaki art›fllar da ülkelerin ekonomik ve siyasi tercihlerini engelleyebilece¤inden ülkeleri çok zor durumlara sokabilir.
Her ne kadar 2001 y›l› krizine gelene kadar cari ifllemler aç›klar› bir bant içinde
dalgalanm›fl, kriz öncesi y›llarda art›fl e¤ilimine girmiflse de, 2001 krizinden bu
yana cari ifllemler aç›klar› inan›lmaz bir h›zla ar›fl göstermektedir. 2001 krizini
do¤uran nedenlerden biri, 2000 y›l›nda cari ifllem aç›klar›n›n 9 milyar 821 milyon dolar düzeyine yükselmesidir. Bu cari ifllem aç›klar› düzeyi, o dönemde
201 milyar 276 milyon dolar olan milli gelirin yüzde 4,9'u tutar›ndayd›. Yukar›da da belirtti¤imiz gibi, pek çok ekonomist bu düzeyin kriz riski do¤uran bir düzey oldu¤unu kabul etmektedir. 2001 y›l›nda bu ekonomistlerin öngörüleri do¤rultusunda bir kriz yaflanm›flt›.
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2001 kriz y›l›nda, kurlar›n h›zl› art›fl› ve TL'nin yüzde 20 dolaylar›nda de¤er
kaybetmesi sonucunda, cari ifllem dengesi 3,3 milyar dolar fazla vermiflti. 2002
ve izleyen y›llarda cari ifllem aç›klar› y›lda ortalama 7 milyar 250 milyon dolar
artarak, 2006 y›l›nda 31 milyar 250 milyon dolara ulaflm›flt›r. Y›ll›k art›fllar dalgalanma göstermeyen çok net art›fllard›r. 2006 y›l›nda bask› alt›ndaki döviz kuruna ra¤men cari ifllem aç›klar› milli gelirin yüzde 7,5'u dolaylar›ndad›r. Öbür
yandan, cari ifllem aç›klar› dolar cinsinden aç›klar, milli gelir ise YTL cinsinden
gelirdir. Cari aç›klar›n milli gelire oran› al›nd›¤›nda TL'nin afl›r› de¤erli olmas›
hesaplanan yüzdeyi etkilemektedir. Denge dolar kuru 1.8 YTL olarak kabul
edildi¤inde, 2006 y›l› için hesaplanan cari ifllem aç›klar›n›n milli gelire oran›
yüzde 10 dolaylar›nda olurdu. Bir ekonominin bu denli cari ifllem aç›¤› vermifl
olmas› savunulabilecek bir durum de¤ildir.
Cari ifllem aç›klar›n›n, net borçlanma ihtiyac› olarak alg›lanmas› gerekir. Cari
aç›k verildi¤inde, do¤al olarak bu aç›k bir çeflit borçla kapanm›fl, finansman› yarat›lm›flt›r. Bu nedenle, pek çok ekonomistin söyledi¤i gibi, cari ifllem aç›klar›
kadar, bu aç›klar›n kapat›lma flekli de önemlidir. Bu aç›klar "sa¤lam" kaynaklarla kapat›ld›¤›nda olumlu sonuçlar da al›nabilir. Cari aç›klar›n kapat›lma flekilleri, yurt d›fl›ndan do¤rudan yat›r›m (yabanc› sermaye giriflleri) s›cak para giriflleri, uzun vadeli borçlar, yat›r›m projeleri borçlar› ve varl›k sat›fllar›d›r. 2001
krizinden bu yana cari ifllem aç›klar›n›n ne flekilde kapat›ld›¤›na bir göz atmak
yararl› olacakt›r.
2001 krizinden bu yana Türkiye'ye yabanc› sermaye girifllerinde önemli bir art›fl olmaktad›r. 2002 y›l›nda 1 milyar 137 milyon dolar olan yabanc› sermaye giriflleri, 2003 y›l›nda 1milyar 752 milyon dolara, 2004 y›l›nda 2 milyar 883 milyon dolara, 2005 y›l›nda 9 milyar 813 milyon dolara ve 2006 y›l›nda 19 milyar
797 milyon dolara yükselmifltir. Oysa, 2000 y›l›na kadar, her y›l Türkiye'ye gelen yabanc› sermaye bir milyar dolar›n alt›nda kalm›flt›r. Bu durum kimilerince
ekonomideki en olumlu geliflmelerden biri olarak nitelendirilmektedir. Oysa,
afla¤›da ayr›ca inceleyece¤imiz gibi, Türkiye'ye do¤rudan yat›r›m olarak nitelendirilen bu yabanc› sermaye girifllerinin çok büyük bir oran› yeni ifl, yeni afl yaratmamakta, özellefltirme uygulamalar›ndan kaynaklanmaktad›r. Bu durum yeni bir ifl sahas›n›n aç›lmas› de¤il, mevcut bir tesisin yabanc›lara devridir.
fiunu da belirtmekte yarar var 2004 y›l›na kadar Türk flirketlerinin yabanc› ülkelerdeki do¤rudan yat›r›mlar› da çok düflük düzeylerde kalm›flt›r. 2004 y›l›ndan
bu yana bu yat›r›mlar bir milyar dolar dolaylar›nda seyretmektedir. Bu durum,
yerli flirketlerimizin küreselleflme içinde yerlerini almaya bafllad›¤›n› göstermektedir. Her stratejik konuda oldu¤u gibi, yerli flirketlerin baflka ülkelerde yat›r›m yapmalar›n›n olumlu yönleri yan›nda ekonomiyi olumsuz etkileyen yönleri de vard›r. Türk flirketleri üretim tesislerini yurt d›fl›na tafl›malar› ekonomide
istihdam kayb›na neden olmaktad›r.
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2001 y›l›ndan bu yana Türkiye'ye çok önemli boyutlarda s›cak para diye adland›r›lan k›sa vadeli yabanc› para girmektedir. Buna d›fl ödemeler hesab›nda portföy yat›r›mlar› denmektedir. 2002 y›l›nda Türkiye'ye gelen s›cak para 1,5 milyar dolar dolaylar›ndayken, 2003 y›l›nda 3,8 milyar dolara, 2004 y›l›nda 9.4
milyar dolara, 2005 y›l›nda 14,7 milyar dolara yükselmifl, 2006 y›l›nda may›s
haziran aylar›nda yaflanan mini kriz nedeniyle s›cak para giriflleri 11,4 milyar
dolara gerilemifltir. Bilindi¤i gibi, s›cak para do¤rudan yabanc› yat›r›mlara benzemez. S›cak para bir ülkeye sadece para ile para kazanmak için gelir. Bu nedenle s›cak para ülkede bir gelir yaratmad›¤› için, kazand›¤› para ülkenin yaratt›¤› gelirden ald›¤› payd›r. S›cak para, borç senetlerine (Türkiye'de devlet ka¤›tlar›na) yatar veya borsaya girer, Türkiye'de devlet ka¤›tlar› faizleri yüksek oldu¤undan ve kur art›fllar› enflasyonun çok alt›nda kald›¤›ndan, s›cak para devlet
ka¤›tlar›ndan (tahvil ve hazine bonosu) çok yüksek getiriler elde etmektedir. Bu
nedenle de Türkiye'ye gelen s›cak para genellikle devlet ka¤›tlar›na yatmaktad›r.
S›cak paran›n Türkiye'deki kazançlar›n› ayr›ca ilerleyen sayfalarda inceleyece¤iz. fiu anda flu kadar›n› söylemekle yetinece¤iz. Türkiye'de cari ifllem aç›klar›n›n önemli bir bölümü s›cak para giriflleriyle kapat›lmaktad›r. fiunu da belirtmekte yarar görmekteyiz, küreselleflme sonucu Türk vatandafllar› da Türkiye d›fl›nda portföy yat›r›mlar› yapmaktad›r. Bu 2001 krizinden bu yana, y›ll›k 1-2
milyar dolar›n aras›nda seyretmektedir. 2006 y›l›nda Merkez Bankas› verilerine
göre bu tür portföy yat›r›mlar› 4,4 milyar dolar düzeyine yükselmifltir.
2001 y›l›nda bu yana devlet yurt d›fl›ndan borçlanmamakta, hatta zaman zaman
2 milyar dolara ulaflan y›ll›k ödemeler dahi yapmaktad›r. 2006 y›l›nda devletin
ödemeleri 700 milyon dolar dolaylar›na gerilemifltir. IMF'e olan borçlarla ilgili
geliflmelere bakacak olursak, 2001 y›l›nda Türkiye 10,2 milyar dolar dolaylar›nda, 2002 y›l›nda ise 6,4 milyar dolar dolaylar›nda borçlanarak kaynak yaratm›flt›r. 2003 y›l›nda Türkiye 50 milyon dolar, 2004 y›l›nda 3,5 milyar dolar, 2005
y›l›nda 5,4 milyar dolar dolaylar›nda ödeme yapm›flt›r. 2006 y›l›nda yap›lan
ödeme, 2005 ödemesine k›yasla daha düflük 4,5 milyar dolar dolaylar›ndad›r.
2001 y›l›ndan bu yana yurt d›fl›ndan borçlanmada bankalar ve flirketler (di¤er
sektörler) ön plana ç›km›flt›r. 2002 y›l›nda bankalar yurt d›fl›na 2 milyar dolar
dolaylar›nda net ödeme yapm›fl, isleyen y›llarda, her y›l artan miktarlarda yurt
d›fl›ndan kaynak elde etmifltir. Bankalar›n yurt d›fl›ndan elde ettikleri kaynaklar
2003 y›l›nda 2,8 milyar dolar, 2004 y›l›nda 6,6 milyar dolar, 2005 y›l›nda 10,5
milyar dolar ve 2006 y›l›nda 11,9 milyar dolar dolaylar›ndad›r. 2006 y›l›n›n
üçüncü çeyre¤i sonu itibariyle bankalar›n 17,3 milyar dolar› orta ve uzun vadeli, 19,8 milyar dolar› ise k›sa vadeli birikmifl borcu bulunmaktad›r. Türkiye'de
banka d›fl› sektörlerin yurt d›fl›ndan elde etti¤i kaynaklar 2001 y›l›ndan bu yana
çok büyük art›fllar göstermifltir. 2002 y›l›nda flirketlerin yurt d›fl›ndan sa¤lad›k119
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lar› kaynaklar 3 milyar dolar, 2003 y›l›nda 3,3 milyar dolar, 2004 y›l›nda 9,4
milyar dolar, 2005 y›l›nda 13,7 milyar dolar ve 2006 y›l›nda 21,1 milyar dolard›r. 2001 y›l›ndan bu yana banka d›fl› sektörlerin yurt d›fl›na borçlar› 50,5 milyar dolar artm›flt›r.
Banka ve flirketlerin d›fl borçlar›n›n bu kadar artmas›, TL'nin de¤erlenmesi (dövizlerin ucuzlamas›) nedeniyle d›flar›dan borçlanman›n maliyetinin çok düflük
olmas›, hatta baz› durumlarda d›flar›dan borçlanman›n maliyetli olaca¤›na kazanç sa¤lamas›d›r. Böyle bir durumda döviz kur art›fllar›n›n enflasyonun alt›nda seyretmesi banka ve flirketlerin borçlanarak kazanç sa¤lamalar›yla sonuçlanmaktad›r. Ancak, döviz kurlar›n›n enflasyondan yavafl artmas›, hatta enflasyona ra¤men düflmesi TL'yi afl›r› de¤erlendirmekte, d›fl ticaret ve cari ifllemler
aç›klar›na neden olmakta be ülkeyi borç bata¤›na sokmaktad›r. Buna ra¤men
döviz kurlar›n›n artarak TL de¤erinin dengesine do¤ru gitmesi borçlu banka ve
flirketler için çok önemli kay›plar anlam›na gelmektedir. Bu banka ve flirketler
kamuoyunu etkilemekte, geliflmeleri kamuoyuna olumlu geliflmeler olarak yans›tmaktad›r.
Cari ifllemler aç›klar› üzerindeki incelemelerimizi özetlersek, 2001 y›l›ndan bu
yana cari ifllem aç›klar› y›lda 7 milyar 250 milyon dolar artmakta ve bu art›fllar
s›cak para giriflleri, özellefltirmeler ve banka ve flirketlerin risklerini artt›rarak d›flar›dan borçlanmalar› ile karfl›lanmaktad›r. Cari aç›klar›n yat›r›m mallar› ithalat›ndan kaynaklanmas› durumunda, yap›lan yat›r›mlar bu borçlar› ödeme gücü
yaratabilir. Fakat, cari aç›klar, Türkiye'de oldu¤u gibi ço¤unlukla aramal› ve tüketim mal› ithalat›ndan kaynaklan›yorsa bu ciddi bir tehlike iflaretidir.
Türkiye'nin cari ifllem aç›klar›n› de¤erlendirmede, uluslararas› s›ralamadaki yerinin incelenmesinin de yarar› olacakt›r. Yukar›daki incelemelerimizde oldu¤u
gibi, elimizde sadece 2005 y›l› için uluslararas› s›ralama mevcuttur. Uluslararas› s›ralamada Türkiye, s›ralamaya giren 163 ülke aras›nda 157. s›rada yer almaktad›r. Yani 156 ülkenin ya cari ifllem fazlas› vard›r, ya da cari ifllem aç›¤› Türkiye'ninkinden daha azd›r. Dünya s›ralamas›nda, 65 ülkenin cari ifllem fazlas›
bulunmaktad›r. Bu ülkeler, Japonya, Çin, Almanya, Suudi Arabistan, Rusya ve
‹sviçre gibi ülkelerdir. Geri kalan 91 ülkenin cari ifllem aç›¤› Türkiye'ninkinden
daha düflüktür. Bu ülkeler aras›nda Bulgaristan, Romanya ve Yunanistan gibi,
Türkiye'nin komflular› da bulunmaktad›r. S›ralamaya giren ülkelerden sadece 6
ülkenin cari ifllem aç›¤› Türkiye'ninkinden daha büyüktür. Bu ülkeler ‹talya,
Fransa, Avustralya, ‹ngiltere, ‹spanya ve ABD'dir. S›ralama 2005 y›l› s›ralamas›d›r. 2005 y›l›nda s›ralamada Türkiye'nin cari ifllem aç›¤› 23 milyar 80 milyon
dolar olarak al›nm›flt›r. 2006 y›l›nda Türkiye'nin cari ifllem aç›¤› 31.3 milyar dolara ç›km›flt›r. Bu h›zl› yükseliflin s›ralamaya etkisi büyük bir ihtimalle olumlu
olmayacakt›r.
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Öbür yandan, cari ifllem aç›klar›n›n milli gelire oran›n›n s›ralamas› daha anlaml› olabilir. Ülke s›ralamalar›nda milli gelir sat›nalma paritesi olarak tan›mlanmaktad›r. 2005 y›l›nda, sat›nalma paritesi aç›s›ndan Türkiye'nin milli geliri
584,5 milyar dolard›r. Bu hesaba göre Türkiye için cari aç›¤›n milli gelire oran› yüzde 3,9 düzeyindedir. Cari aç›¤›n milli gelire oran› aç›s›ndan s›ralama oldukça de¤iflmektedir. Örne¤in, cari aç›¤› Türkiye'nin cari aç›¤›ndan daha küçük
olan Bulgaristan, Romanya ve Yunanistan'›n milli gelirlerine oranla cari aç›klar›, s›ras›yla yüzde 5,5, yüzde 4,5 ve yüzde 7,5'tur. Öbür yandan cari aç›klar› Türkiye'nin cari aç›klar›ndan daha fazla olan ‹talya'n›n cari aç›klar›n›n milli gelirine oran› yüzde 1,6, Fransa'n›n yüzde 2,2 ve ‹ngiltere'nin yüzde 3,2'dir. Cari
aç›klar› Türkiye'ninkinden fazla olan ülkelerin hiçbirinin cari aç›klar›n›n milli
gelirlerine oran› yüzde 8'den yüksek de¤ildir. Dünya üzerinde en büyük cari
aç›klar veren ülkesi olan ABD'nin cari ifllem aç›klar› 2005 y›l›nda 829,1 milyar
dolard›r. Bu aç›k, ABD'nin milli gelirinin sadece yüzde 6,7'sidir.

F. Özellefltirme Uygulamalar›
Özellefltirme konusu yeni dünya düzeninin oluflmas›nda çok önemli bir yer tutmaktad›r. Yeni dünya düzenini aç›klamaya çal›flt›¤›m›z Bölüm I'de belirtti¤imiz
gibi, özellefltirme 1980'li y›llar›n bafl›nda Washington Uzlaflmas› diye an›lan reçetenin bir parças› olmufl, IMF taraf›ndan kalk›nmakta olan ülkelere benimsetilmifltir. Esas›nda özellefltirme konusu, ‹ngiltere'de Margaret Thatcher hükümeti
döneminde popülerli¤ini kazanm›fl, liberalleflme hareketinin çok önemli bir arac› haline gelmifltir. Bu s›ralarda önemli akademik çal›flmalar da yap›lm›flt›r. 79
Yap›lan akademik çal›flmalarda özellefltirme kamu taraf›ndan iflletilen kurumlar›n daha verimli çal›flmas›n›n bir arac› olarak ele al›nm›flt›r. ‹ddiaya göre, kamu
kurulufllar› politik müdahaleler nedeniyle ve rekabet gücünden yoksun olduklar›ndan verimli çal›flamamaktad›r. Özellefltirme sonucu bu kurulufllar›n daha verimli çal›flmas› amaçlanmaktad›r. Yap›lan akademik çal›flmalar, rekabet artt›r›labildi¤i takdirde özellefltirmenin verimlili¤i artt›rabilece¤ini göstermifltir. Yap›lan araflt›rmalarda, verim art›fllar› özellefltirmeden çok rekabetin artmas›ndan
kaynakland›¤›n› gösteren bulgular elde edilmifltir. Var›lan di¤er önemli bir sonuç, kamu tekellerinin özellefltirilmesinin çok güç oldu¤udur. Yap›lan çal›flmalar kamu tekellerinin, özel sektör tekellerinden daha iyi oldu¤unu göstermifltir.
Kamu tekelleri oluflturulurken devletin denetleme fonksiyonu önem kazanmaktad›r. Bunun için de Telekomünikasyon Kurumu, Gaz Kurumu gibi kurumlar›n
oluflturulmas› gerekti¤i sonucuna var›lm›flt›r. Ama, bu kurumlar›n bu zor görevi
nas›l baflaraca¤› konusunda herkesçe kabul edilebilir bir sonuca var›lamam›flt›r.
79 ‹yi bir örnek olarak bak›n›z: Vickers, J. And Yarrow, G.. (1988). Privatization: An Economic

Analysis. Cambridge, Massachusetts, MIT Press.

121

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

2000'li y›llara kadar özellefltirme, kamu kurulufllar›nda verim artt›rman›n arac›,
zarar eden kamu kurulufllar›n yükünün kamu üzerinden kald›r›lmas›, teknik deyimiyle "kamu borçlanma gere¤inin" azalt›lmas› olarak tan›mlanm›flt›r. Bu dönemde baz› ilkeler üzerinde anlaflma da sa¤lanm›flt›r. Bu ilkeler, özellefltirmenin kaynak yaratmak için yap›lmamas›, esas amac›n tesislerin ülke ekonomisine
kazand›rmak olmas›, ele geçen kaynaklar›n bütçe aç›klar›n› kapatmak için kullan›lmamas›, bu kaynaklar›n kamu borçlar›n› kapatmak için kullan›labilece¤i gibi ilkelerdir. ‹lginç olan, bu ilkelerin dünya bankas› uzmanlar› taraf›ndan da benimsenmesidir. Bu dönemde Türkiye'de kamu kurulufllar› (K‹T'ler) kanayan yara olarak tan›mlanm›fl ve devletin bu yükten kurtar›lmas› için özellefltirme yapman›n gerekli oldu¤u savunulmufltur. Zarar eden kurulufllar›n özellefltirilmesi
ya da kapat›lmas› gerekti¤i ileri sürülmüfltür. 1992 y›l› hükümet program›nda
Türkiye özellefltirme için bir model benimsemifltir. Bu modele göre K‹T'ler
özerklefltirilecek (politik müdahalelerden kurtar›lacak), yeniden yap›land›r›lacak ve sonra bu kurulufllar›n ekonomiye kazand›r›lmas› için özellefltirileceklerdi. Özellefltirme stratejik özellefltirme olarak tan›mlanm›flt›.80 Stratejik özellefltirme, özellefltirilen kurulufllara stratejik bir avantaj yaratacak flekilde yürütülecekti. Yani, yeni oluflturulan mülkiyet yap›s›, özellefltirilen kurulufla kaynak,
bilgi, teknoloji veya pazar kazand›racakt›. IMF heyetlerinin, "zarar eden kurulufllar› ya satacaks›n›z ya kapayacaks›n›z" diretmesi alt›nda bu strateji uygulanamad›.
Önceki y›llarda özellefltirme ile ilgili propaganda baflar›l› olduktan sonra, 2000'li
y›llarda özellefltirme araç olmaktan ç›k›p amaç haline geldi. Her ne pahas›na
olursa olsun kamu kurulufllar› özellefltirilecekti. Daha sonra, özellefltirme bütçe
aç›klar›n› kapatman›n bir arac› olarak tan›mlanmaya bafllad›. Özellefltirme sonucu elde edilen sat›fl bedelleri özellefltirmenin baflar›s›n› saptayan tek k›stas oldu. Esas›nda, özellefltirme yeni dünya düzeninde uluslararas› flirketlerin stratejik alanlarda güçlerini artt›rmas›n›n bir arac› olarak geliflti. 2000'li y›llarda özellefltirme, zarar eden flirketlerin özellefltirilmesinden, en kârl› flirketlerin özellefltirilmesine kayd›. Bu en kârl› flirketler genellikle tekel konumundaki flirketlerdi. K›sa bir zamanda devlet bütçesine kârlar› ile önemli katk›lar yapan kurulufllar 5-10 y›ll›k kârlar› karfl›l›¤›nda sat›ld›.
Türkiye'de özellefltirme uygulamalar› 1985 y›l›na kadar geri gitmektedir. Fakat,
Türkiye'de özellefltirme 2004 y›l›ndan bu yana ivme kazanm›flt›r. Türkiye'de
özellefltirme blok sat›fllar, tesis ve varl›k sat›fllar›, halka arz, uluslararas› halka
arz, IMKB'de sat›fl ve bedelli devir yöntemleriyle yap›lmaktad›r. 2002 y›l›ndan
bu yana özellefltirme uygulamalar›ndan elde edilen sat›fl geliri, 18 milyar 298
80 Hükümet program›na da giren bu model TÖTÖK modeli olarak bilinmektedir.
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milyon dolard›r. Bu gelirin yüzde sekseni blok sat›fllardan elde edilmifltir. Bunu yüzde 9,6 payla tesis ve varl›k sat›fllar› izlemektedir. ‹MKB'de sat›fllar yüzde 4, Halka arz ise yüzde 3,7 a¤›rl›k tafl›maktad›r. Genellikle tesis ve varl›k sat›fllar› ile bedelli devirler tasfiye niteli¤i tafl›maktad›r.
2002 y›l›ndan bu yana elde edilen 18 milyar 298 milyon dolar sat›fl gelirinin
yüzde 90'› 2005 ve 2006 y›llar›nda elde edilmifl ve bu y›llar›n önemi özellefltirme gelirleri ise T. TELEKOM, TÜPPRAfi ve ERDEM‹R'in özellefltirilmesinden
elde edilmifltir. T. TELEKOM 6 milyar 550 milyon dolara, TÜPRAfi 4 milyar
140 milyon dolara, ERDEM‹R ise 2 milyar 770 milyon dolara sat›lm›flt›r. Ayr›ca halka arz, uluslararas› arz ve ‹MKB'de sat›fl yoluyla, THY, PETK‹M ve
TÜPRAfi hisselerinden 1 milyar 132 milyon dolarl›k sat›fl gerçeklefltirilmifltir.
‹stanbul Sanayi Odas›n›n Türkiye'nin 500 büyük sanayi anketinin belirledi¤i gibi, TÜPRAfi Türkiye'nin en büyük kurulufludur. Bu kurulufl 2005 y›l›nda 727
milyon YTL kâr elde etmifltir. ERDEM‹R ise, yine ‹SO s›ralamas›nda Türkiye'nin 5. büyük sanayi kurulufludur. ERDEM‹R'in 2005 y›l› kâr› 342.5 milyon
YTL'dir. Devlet özellefltirmeden elde etti¤i sat›fl gelirleriyle bütçesini desteklemifl, faiz öncesi bütçe fazlas› verme çabas› içinde olmufl, fakat, bu kurulufllar›n
ilerideki y›llarda kazand›rabilece¤i kaynaklardan mahrum kalm›flt›r.

G. Bütçe Uygulamalar›
Enflasyonla mücadelede en önemli husus, bütçe disiplini sa¤lamakt›r. IMF
programlar›n›n temel özelliklerinden biri de budur. 2000 y›l›ndan bu yana uygulanan programlarda faiz d›fl› fazla hedefleri uygulanm›flt›r. 81 Bir yandan da,
IMF reçeteleri devletin küçülmesini de hedeflemektedir. IMF bütçe uygulamalar›nda bu iki hedefin de gerçeklefltirilmesini istemektedir. Bu nedenle Türkiye
Cumhuriyetinin bütçesini IMF kararlaflt›r›r ve izler duruma gelmifltir.
2001 krizinin ortam›n› oluflturan 2000 y›l›nda, Merkezi Yönetim Bütçe harcamalar› milli gelirin yüzde 37,2'si düzeyinde gerçekleflmifltir. Bütçe gelirleri de
milli gelirin yüzde 26,6's› dolaylar›nda kald›¤›ndan, bütçe dengesi milli gelirin
yüzde 10,6's› dolaylar›nda aç›k vermifltir. 2000 y›l›nda faiz giderlerinin bütçe
üzerindeki yükü yüzde 16,3 oldu¤undan o y›l bütçe uygulamalar›nda yüzde 5,7
faiz d›fl› fazla elde edilmifltir. 2001 y›l›nda bütçe harcamalar› milli gelirin yüzde 45,7'sine yükselmifl, krize ra¤men bütçe gelirleri az da olsa milli gelirin yüz81 Maliye bakanl›¤›n›n tan›mlamas›na göre, Faiz D›fl› Denge, (Toplam Bürçe Gelirleri) – (Faiz
D›fl› Giderler) olarak tan›mlanmaktad›r. Aradaki fark›n pozitif olmas› faiz d›fl› fazla oldu¤u
anlam›na gelmektedir. Faiz d›fl› fazlan›n artmas› ise vadesi gelen faiz borçlar›n›n yeniden boçlanmadan döendei¤ ve dolay›s›yla borçlar›n artma h›z›n›nda düfltü¤ünü ifade etmektedir. Bu tan›mlaman›n geçerli olmas› için faiz d›fl› fazlan›n reel faiz yükünü karfl›lamas› gerekir.
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de 29,2'sine yükselmifl, fakat bütçe üzerindeki faiz yükü yüzde 23,3'e yükseldi¤inde bütçe aç›¤› yüzde 16,5'a, faiz d›fl› fazla da yüzde 6,8'e yükselmifltir. Kriz
senesinde bütçe disiplininin sa¤lanmas› çok önemli bir baflar›d›r. 2001 krizi
sonras› dönemde de IMF kontrolü alt›nda bütçe disiplininin sa¤lanmas›nda büyük baflar› elde edilmifl, bütçe uygulamalar› IMF hedefleri çerçevesinde gerçeklefltirilmifltir. Bütçe geliflmelerini k›saca aç›klamaya çal›flal›m:
2002 y›l›ndan itibaren bütçe harcamalar›n›n milli gelire oran›nda önemli bir
azalma gerçeklefltirilmifltir. 2001 y›l›nda milli gelirin yüzde 45,7'si dolaylar›nda olan bütçe harcamalar›, 2002 y›l›nda yüzde 42,1'e, 2003 y›l›nda yüzde 39,4'e,
2004 y›l›nda yüzde 32,9'a, 2005 y›l›nda yüzde 30,0'a düflen bir trend izlemifl,
2006 y›l›nda bütçe harcamalar›n›n milli gelire oran› ufak bir art›flla yüzde 31,2
olarak gerçekleflmifltir.
Bütçe gelirleri aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, farkl› bir trend izlenmektedir. Bütçe gelirlerinin milli gelire oran› 2004 y›l›na kadar bir düflüfl e¤ilimi, 2004 sonras›nda
ise bir art›fl e¤ilimi göstermektedir. 2001 y›l›nda milli gelirin yüzde 29,2'si olan
bütçe gelirleri, 2002 y›l›nda yüzde 27,5'a gerilemifl, 2003 y›l›nda tekrar ufak bir
art›flla yüzde 28,1'e yükselmifl, 2004 y›l›nda ise önemli bir oranda düflerek yüzde 25,8 olarak gerçekleflmifltir. 2005 ve 2006 y›llar›nda bütçe gelirlerinde tekrar h›zl› bir art›fl temposu yakalayarak 2001 kriz y›l› de¤erini dahi aflm›flt›r.
2005 y›l›nda bütçe gelirlerinin milli gelire oran› yüzde 27,7'ye, 2006 y›l›nda ise
yüzde 30,5'a yükselmifltir. Esas›nda, Türkiye'de vergi yükü milli gelire oranla
oldukça düflük düzeydedir. OECD verilerine göre 2003 y›l›nda Türkiye'de vergi yükünün milli gelire (GSMH'ya) oran› yüzde 32,8 düzeyindedir. Avrupa Birli¤i'nde bu oran yüzde 40,5'tur. Birkaç Avrupa ülkesine bakacak olursak bu
oran Fransa'da yüzde 43,4, Almanya'da yüzde 35,7, Yunanistan'da yüzde 35,7
ve ‹talya'da yüzde 43,1'dir
Bu geliflmeler sonucunda, 2001 y›l›ndaki bütçe aç›klar›n›n milli gelire oran›
yüzde 16,5 düzeylerinde iken, aç›klar h›zl› ve istikrarl› bir tempoyla azalarak,
2006 y›l›nda dengeye ulaflm›flt›r. Bütçe dengesine ulaflmada, yüzde 4,3 - 7,5 düzeylerinde seyreden faiz öncesi fazlan›n ve enflasyondaki düflüfl nedeniyle azalan faiz yükünün etkisi büyüktür.
Teknik olarak bak›ld›¤›nda bütçe disiplininin sa¤lanmas›nda 2002 ve sonras›nda çok önemli bir baflar› elde edilmifltir. Fakat, bütçe performans› milli hedefler aç›s›ndan de¤erlendirilmesi gerekir. Son y›llarda bütçe gelirlerinin artmas›nda özellefltirmenin rolü çok önemlidir. Yukar›da aç›klad›¤›m›z gibi, 2005 ve
2006 y›llar›nda Türkiye, özellefltirme ad› alt›nda en önemli tesislerinden T. TELEKOM, TÜPPRAfi ve ERDEM‹R gibi en kârl› kurulufllar›n› satm›flt›r. Türkiye bu kurulufllar›n gelecekteki gelirlerinden mahrum kalacakt›r. Öbür yandan
Türkiye 21. yüzy›lda önemi artan insan sermayesine gerekli yat›r›mlar› yapa124
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mamaktad›r. E¤itim ve sa¤l›k hizmetlerinin giderek özellefltirilmekte ve bu hizmetlerin sa¤lanmas› piyasa mekanizmas›na terk edilmektedir. Kamu e¤itim ve
sa¤l›k kurulufllar›nda ödenek eksiklikleri nedeniyle kalite giderek düflmektedir.
Devlet, refah›n ülke sath›na yay›lmas› için gerekli altyap›y› oluflturamamakta,
bölgesel kalk›nm›fll›k düzeyi uçurumlar› giderek aç›lmaktad›r. Bu durum da
sosyal ve politik sorunlar yaratmaktad›r. Piyasa mekanizmas›n›n ve bu mekanizmaya uymak durumunda olan özel sektörün yapamayaca¤› ifller vard›r. Devletin bu iflleri yapmas›na, veya piyasa mekanizmas›n› bu iflleri yapabilecek flekilde yönlendirmesine ihtiyaç vard›r. Devletin bütçe uygulamas›ndaki baflar› sadece teknik yönden de¤il, devletin toplumu ve ekonomiyi arzu edilen hederlere
ulaflt›rmadaki baflar›s›yla de¤erlendirilmelidir.

H. ‹ç Borçlanma
Türkiye'de devlet borçlar› ve bu borçlar›n milli gelirdeki pay› çok uzun bir süredir bir art›fl temposu yaflam›flt›r. 1994 krizi sonras›, 1995 y›l›nda devlet borçlar›, 2006 sat›nalma gücü aç›s›ndan 69,5 milyar YTL dolaylar›nda, milli gelirin
yüzde 17.3'ü düzeyindeydi. 2000 y›l›na gelindi¤inde devlet borçlar› 2,1 misli
artarak 146 milyar YTL düzeyine, milli gelirin yüce 29'una ulaflm›flt›. Devlet
borç faizlerini ödeyebilmek için borçlan›r bir duruma gelmiflti. 2001 krizi s›ras›nda devletin batan bankalar›n borçlar›n› üslenmesi sonucunda devlet borçlar›
tekrar 2'ye katlanarak milli gelirin yüzde 69,2'si düzeyine ulaflt›. Bu durum devlet için tam bir borç bata¤› anlam›na geliyordu. ‹flte, 2001 krizi sonras› dönemde uygulanan bütçe politikalar›yla bu bata¤›n k›smen kurutulmas›na önem verildi. 2002 y›l›nda iç borçlar›n d›fl borçlarla ikamesi stratejisi sonucunda iç borçlar 247,7 milyar YTL düzeyine, milli gelire oran› ise 54,5'a indirildi. Yine yukar›da ayr›nt›l› olarak aç›klad›¤›m›z gibi, iç borçlar›n d›fl borçlarla ikamesi stratejisi, TL'nin afl›r› de¤erlenmesine neden oldu. TL'nin afl›r› de¤erlenmesi de Türkiye ekonomisi üzerinde çok olumsuz etkiler yapt›. Bundan sonra, devlet borçlar›n›n artmas›n›n önlenmesinde, yukar›da aç›klad›¤›m›z bütçe uygulamalar›ndaki baflar› etkili oldu. Önce 2005 y›l›na kadar devlet borçlar› düflük bir tempoyla artt›. 2002 y›l›nda 147,7 milyar YTL düzeyine indirilen iç borçlar, 2005 y›l›nda 269,3 milyar YTL düzeyine yükseldi. Ancak bu y›llarda milli gelir art›fllar› iç borç art›fllar›ndan yüksek oldu¤undan devlet iç borçlar›n›n milli gelire oran› düflmeye devam ederek yüzde 50.3 düzeyine indi. 2006 y›l›nda hem devlet iç
borçlar›n›n düzeyi, hem de milli gelire oran›nda önemli say›labilecek düflüfl elde edildi. Bu düflüflte de iç borçlar›n d›fl borçlarla ikamesi etkili oldu. 2006 y›l›nda devlet iç borçlar› milli gelirin yüzde 44,7'si düzeyinde, 251,5 milyar
YTL'dir. Devlet borçlar›n›n bu düzeyi ve milli gelire oran› çok yüksektir.
Türkiye iç borçlar› d›fl borçlarla ikame stratejisi uygulad›¤›ndan sadece devletin
iç borçlar›n› de¤erlendirmek mümkün de¤ildir. ‹ç borçlar›n devletin d›fl borçlar›yla birlikte ele al›nmas› gerekir.
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I. D›fl Borçlar
Türkiye'nin d›fl borçlar› h›zl› bir art›fl temposu içindedir. 2000 y›l›nda 118,5 milyar dolar olan d›fl borçlar, 2001 y›l›nda 5 milyar dolarl›k bir düflüflle 113,6 milyar dolara gerilemifltir. 2001 y›l›ndan bu yana d›fl borçlar art›fl temposunu sürdürmektedir. 2001 y›l› sonunda 113,6 milyar dolar olan d›fl borçlar 2006 y›l›nda 206,5 milyar dolara ulaflm›flt›r. Görüldü¤ü gibi, 5 y›l içinde d›fl borçlardaki
ar›fl yüzde 88 dolaylar›ndad›r. Ulafl›lan borç düzeyi milli gelirin yüzde 50'si dolaylar›ndad›r. Milli gelir YTL üzerinden hesaplanmakta oldu¤undan, TL de afl›r› de¤erli oldu¤undan d›fl borçlar›n milli gelire oran›n›n 50'nin çok üzerinde oldu¤u söylenebilir. Halk aras›ndaki yayg›n söylenen flekliyle her Türk vatandafl› 2868 dolar borçla do¤maktad›r.
Türkiye'nin d›fl borçlar›n›n çok önemli bir bölümü özel sektör borçlar›d›r. 2001
y›l›nda Türkiye'nin d›fl borçlar›n›n yüzde 36's› özel sektör borcu iken, 2006 y›ll› sonunda bu oran yüzde 57'ye yükselmifltir. Bu befl y›ll›k dönemde özel sektörün d›fl borçlar› 2,7 misli artm›flt›r. Bunun temel nedeni Türkiye'de reel faizlerin çok yüksek olmas› ve TL'nin afl›r› de¤erlenmesi sonucunda yurt d›fl›ndan
borçlanma maliyetinin çok düflmesidir. Zaman zaman yurt d›fl›ndan borçlanmak
külfetli de¤il, kazançl› bir olay haline gelmifltir.
Türkiye'de enflasyondan ar›nd›r›lm›fl reel faizler çok yüksektir. 2001 y›l›ndan
bu yana, devlet borçlanmalar›nda reel faizler yüzde 7,2 ile yüzde 15,5 aras›nda
dalgalanmaktad›r. Özel kesim firmalar› için faizler daha da yüksektir. Bu denli yüksek reel faizler Türk flirketlerinin rekabet gücünü çok düflürmektedir. Oysa, yurt d›fl›ndan borçlanmalarda hem faizler düflük oldu¤u, hem de TL de¤er kazand›¤› için borçlar daha ucuz dövizle ödendi¤i için yurt d›fl›ndan borçlanmak
çok cazip hale gelmektedir. Örne¤in, devlet ka¤›tlar› borçlanma faizinin yüzde
47,7 oldu¤u 2002 y›l›nda yurt d›fl›ndan borçlanman›n yükü sadece yüzde 14 olmufltur. 2003 ve 2004 y›llar›nda TL'nin afl›r› de¤erlenmesi sonucunda yurt d›fl›ndan borçlananlar s›ras›yla yüzde 5,9 ve yüzde 5,4 kazançl› ç›km›flt›r. 2005
y›l›nda yurt d›fl›ndan borçlanman›n maliyeti sadece yüzde 0,5'tir. 2006 y›l› May›s ve Haziran aylar›nda döviz kurlar›n›n yükselmesi neticesinde yurt d›fl›ndan
borçlanman›n maliyeti yüzde 9,6'ya yükselmifltir. Bu yükselen faiz dahi, 2006
y›l› için yüzde 17,5 olan ortalama devlet ka¤›tlar› faizinin çok alt›ndad›r.
Yurt d›fl›ndan borçlanman›n bu denli avantajl› olmas› sonucunda özel kesim, rekabet gücünü de artt›rmak amac›yla yurt d›fl›ndan borçlanmaya yönelmifltir. ‹stanbul Sanayi Odas›'n›n Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluflu anket sonuçlar›ndan anlad›¤›m›za göre, bu dönemde kapsam içindeki flirketlerin faaliyet kârlar› düflmüfl fakat bu düflüfller ucuzlayan kredi maliyetleri ile telafi edilmifltir.
Öbür yandan, gelinen noktada, özel sektör çok büyük bir kur, devalüasyon veya
kriz riski alt›ndad›r. Her hangi bir flekilde kurlar denge kurlara do¤ru yöneldi126
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¤inde özel sektör firmalar› büyük kay›plara u¤rayacakt›r. Bu nedenlerden yurt
d›fl›ndan borçlu olan özel sektör kurulufllar› TL'nin de¤er kaybetmemesi için gerekli kulis faaliyetlerini yürütmektedir.
2001 y›l›ndan bu yana devletin d›fl borçlar›ndaki art›fl düflük düzeyde kalm›flt›r.
2001 y›l›nda 46 milyar dolar olan devlet d›fl borçlar› 2004 y›l›nda 73,8 milyar
dolara kadar yükselmifl, 2005 y›l›nda tekrar 68,1 milyar dolara düflmüfl, 2006 y›l›n›n üçüncü çeyre¤i sonunda ise tekrar, tahmini 72 milyar dolar düzeyine yükselmifltir. 82 Devlet borçlar›n›n milli gelire oran› yüzde 16,7 dolaylar›ndad›r.
Devletin iç borçlar›n› da dahil edersek, 2006 y›l› sonunda devlet borçlar›n›n milli gelire oran›n›n yüzde 61,4 dolaylar›nda oldu¤u söylenebilir. Bu düzey ise,
TL'nin afl›r› de¤erli oldu¤unu hesaba katmazsak, yüzde 60 olan Mastrich kriterleri düzeyine çok yak›nd›r.

J. S›cak Para Giriflleri Ve Kazanc›
Dünya üzerinde para ile para kazanmaya çaba gösteren, ve özellikle kalk›nmakta olan ülkelerdeki yüksek faizlerden yararlanmaya çal›flan önemli tutarlarda
akar gezer para bulunmaktad›r. Bu para genellikle kalk›nm›fl ülkelerdeki özel
emeklilik fonlar›n›n paralar›d›r. Özel emeklilik fonlar› portföylerinin yüzde 9095'lere varan k›s›mlar›n› çok güvenli ama düflük getirili mali araçlara yat›r›rlar.
Geri kalan küçük k›sm› ile yüzde 30'lara varan kazançlar elde etmek için kalk›nmakta olan ülkelere yönelirler. Bu yüksek kazançlar›yla da rekabet güçlerini
artt›rmaya çal›fl›rlar. Ülkelerin ödemeler dengesi hesaplar›nda bu paralara, yabanc› portföy yat›r›mlar›, halk aras›nda ise s›cak para denmektedir. S›cak para
denmesinin nedeni, bu paran›n aniden kaçma e¤ilimine girebilmesi, h›zla ülke
de¤ifltirebilmesidir. Genellikle s›cak para bir ülkeye gelirken bir bahar havas›
estirir. Ülke bu paralarla ithalat›n› destekler, üretmeden tüketme imkan›na kavuflur. Fakat, bu para ürküp kaçacak oldu¤unda, arkas›nda yerle bir edilmifl bir
ekonomi b›rak›r. 1997 y›l›na kadar Güneydo¤u Asya ülkelerinin ekonomik baflar›lar› göklere ç›kart›lmakta, bu ülkeler "Asya kaplanlar›" olarak nitelendirilmekteydi. Bu ülkelere s›cak para giriyor bahar havas› estiriyordu. 1997 y›l›nda bu ülkelerdeki s›cak para tedirgin oldu ve kaç›fl e¤ilimine girdi. Bu kaç›fl e¤ilimi çok önemli bir ekonomik krize dönüfltü. Ekonomik kriz ise tüm bu ülkelerin ekonomilerini tahrip etti.
Türkiye'ye gelen s›cak para, borsaya girmekte veya devlet ka¤›tlar› sat›n almaktad›r. 2001 krizinden bu yana Türkiye'ye çok h›zl› bir flekilde s›cak para girifli
olmufltur. 2002 y›l›nda borsaya s›cak para girifli olmam›fl, hatta 16 milyon dolarl›k bir ç›k›fl olmufltur. Ancak izleyen y›llarda borsaya önemli boyutlarda gi82 Devlet borçlar›na T.C. Merkez Bankas› borçlar› dahil de¤ildir.
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rifl ç›k›fllar olmufltur. 2003 y›l›nda yabanc› yat›r›mc›lar olarak borsaya giren s›cak para 905 milyon dolar, 2004 y›l›nda 1 milyar, 427 milyon dolar, 2005 y›l›nda 5 milyar 699 milyon dolard›r. 2006 y›l›nda borsaya giren s›cak para tutar›nda düflüfl olmufl, 1 milyar 939 milyon dolara gerilemifltir.
Türkiye'ye gelerek, TL'ye çevrilen ve devlet borç senetlerine yatan s›cak para,
Türkiye'deki çok yüksek faizlerden yararlanm›flt›r. Vade sonlar›nda tekrar dolara döndü¤ünde düflük kur üzerinden dolara döndü¤ünden elde edilen kazanç
çok büyük olmaktad›r. Türkiye'de devlet ka¤›tlar›na yatan s›cak para 2002 y›l›nda yüzde 52 83, 2003 y›l›nda yüzde 60,3, 2004 y›l›nda yüzde 38,6, 2005 y›l›nda yüzde 21,2 ve 2006 y›l›nda yüzde 17,9 dolaylar›nda kazanç elde etmifltir.
S›cak para üretim yapmamakta, gelir yaratmamaktad›r. Bu nedenle s›cak paran›n bu kazançlar› Türkiye'nin kay›plar› anlam›ndad›r. Her ne kadar s›cak para
kazançlar› bir düflüfl e¤ilimi göstermifl olsa da, bu düzeyler hiçbir flekilde makul
gösterilebilecek düzeyler de¤ildir. Bir ülke sadece milli gelir art›fl› oranlar›nda
bir faiz yükü tafl›yabilir. Bu faiz yükünün üzerindeki s›cak para maliyetleri Türkiye'nin s›cak paraya soydurulmas› anlam›na gelmektedir.
Türkiye'de kazançlar›n bu denli yüksek olmas› nedeniyle, 2001 y›l›ndan bu yana Türkiye'ye h›zla artan oranlarda s›cak para giriflleri olmufltur. 2002 y›l›nda
devlet ka¤›tlar›na yatan s›cak para 1 milyar 519 milyon dolar, 2003 y›l›nda 2
milyar 946 milyon dolar, 2004 y›l›nda 7 milyar 984 milyon dolar, 2005 y›l›nda
9 milyar 1 milyon dolar ve 2006 y›l›nda 9 milyar 463 milyon dolard›r. Yani 5
y›l içinde Türkiye'ye gelip devlet ka¤›tlar›na yatan s›cak para 30 milyar 913 milyon dolard›r. 2002 y›l› bafl›nda Türkiye'deki s›cak paray› da hesaba katarsak, s›cak para kazanç yüzdelerindeki düflüfllere ra¤men, 5 y›lda s›cak para kazançlar›
56 milyar dolar dolaylar›nda tahmin edilmektedir. Yani Türkiye bu 5 y›lda s›cak paraya 56 milyar dolar kapt›rm›flt›r.
III. ÖZET VE DE⁄ERLEND‹RME
Türkiye 2001 krizinden sonra IMF reçetelerini aynen uygulamaya devam etmifltir. 2001 krizi sonras› baflar›lar ve baflar›s›zl›klarla dolu bir dönemdir. Bu baflar› ve baflar›s›zl›klar› de¤erlendirmek kolay de¤ildir. Çünkü, Türkiye'nin baflarabilece¤i ve baflaramayaca¤› fleyler, hedef olarak benimsedi¤i fleyler, IMF'in oluflan yeni dünya düzeninde Türkiye için biçti¤i görevler ve ulaflmas› gereken sonuçlar farkl› farkl› olabilir.
Kan›m›zca Türkiye 21. yüzy›l ortam›nda potansiyeli çok yüksek bir ülkedir.
Kendi gücü ve imkanlar›yla yapabilece¤i çok fleyler vard›r. 21. yüzy›lda Türkiye, yeni dünya düzeninde çok sayg›n bir konum elde edebilir. Bu görüfle kat›ld›¤›m›z takdirde, elde edilen sonuçlar›n baflar›s›zl›k yönleri a¤›r basabilir. Ki83 JP Morgan dan›flmanl›k flirketinin yapt›¤› hesaplara göre yüzde 56,8.
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mileri ise, Türkiye'nin IMF olmadan ekonomisini düzeltemeyece¤ine, Avrupa
Birli¤i olmadan medenileflemeyece¤ine inanmaktad›r. Onlar için al›nan sonuçlar çok baflar›l› sonuçlar olarak de¤erlendirilebilir. Devlet Planlama Teflkilat›n›n 2023 y›l› vizyonuyla haz›rlad›¤› planlar Türkiye'yi 2023 y›l›nda dünyan›n en
büyük 10 ekonomisi aras›nda sayg›n bir konumda görmektedir. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda da elde edilen sonuçlar alt›nda Türkiye'nin teknoloji ve insana gerekli yat›r›mlar yap›p yapmad›¤› tart›fl›lmal›d›r. Öbür yandan, IMF aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, Türkiye, IMF'in en önemli müflterisi olarak bulundu¤u konumu çok tatminkar olabilir.
Bir özetleme yapacak olursak, 2001 krizinden bu yana Türkiye iflsizlik, özellikle de e¤itilmifl insanlar› aras›nda iflsizlik sorununu çözememifl, çok önemli ve
kâr eden kurulufllar›n› satm›fl, d›flar›ya borçlar› artm›fl, ekonomisinde fiyat dengelerini oluflturamad›¤›ndan s›cak paraya çok büyük kazançlar sa¤lam›fl bir ülkedir. Ancak, Türkiye bu dönemde üretti¤inden çok fazlas›n› tüketti¤inden sorunlar›n›n boyutlar›n› kavramakta güçlük çekmektedir.
‹zleyen bölümde istikbale bakarak baz› stratejiler önermeye çal›flaca¤›z.

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. Osmanl› Döneminde Borç Sarmal› 84
1770'lerden 1840'lara kadar s›k s›k yaflanan savafllar ve giriflilen reformlar nedeniyle Osmanl› bütçesi büyük aç›klar vermeye bafllay›nca devlet k›smen iç borçlanmaya k›smen de ta¤flifllere 85 baflvurmak zorunda kald›. Bu ara, Rusya'n›n güneye yay›lmas›n› engellemeyi amaçlayan Avrupa devletleri için Osmanl› Devletinin önemi artm›flt›. Avrupa devletleri, Osmanl› Devletine mali reformlar yapmas› için bask› yapmaya bafllad›.
Osmanl› maliyesinin borç sarmal›na girmesini bafllatan süreç, 1838 y›l›nda ‹ngiltere ile imzalanan Balta Liman› anlaflmas›d›r. Balta Liman› anlaflmas›yla Osmanl› Devleti ba¤›ms›z bir d›fl ticaret politikas› izleyebilme hakk›ndan vazgeçiyor ve önemli bir gelir kayna¤›n› kaybediyordu. 1844 y›l›nda Osmanl› Devleti

84 Özer ERTUNA, Osmanl› ve Türkiye Ekonomilerinin Borç Bunal›m›, Muhasebe ve Finansman
Dergisi, Ekim 2004. Sayfa 6-21. makalesinden derlenmifltir. Makalenin dipnotlar› orjinalinden
izlenebilir.
85 Ta¤flifl, metal paraya ucuz metaller katmak.
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ta¤flifllere son verip, Galata Bankerleri arac›l›¤›yla Fransa'dan k›sa vadeli borçlanmaya bafllad›. K›r›m Savafl› sonras›, Bab-› Ali, 1854 y›l›nda, ‹ngiliz ve Frans›z hükümetlerinin yard›m› ile Londra ve Paris borsalar›nda 3.3 milyon sterlin
tutar›nda tahvil satarak ilk borçlanmas›n› yapt›. Anapara ve faizinin yeniden
borçlanarak ödenmesi sonucunda, d›fl borçlar kartopu gibi büyüdü. 1875 y›l›nda Osmanl› hükümeti iflas›n› ilan etti ve 1881 y›l›nda Osmanl› maliyesini Avrupa devletlerinin denetimine sokan Düyun-u Umumiye ‹daresi kuruldu. Bu idare, "Osmanl› ‹mparatorlu¤u'ndaki emperyalist sömürünün en önemli arac› haline geldi.
Osmanl› maliyesini çökerten borç sarmal›n›n iki temel özelli¤i borç düzeyinin
kontrolsüz artmas› ve borçlanma maliyetlerinin tafl›namayacak düzeydeki yüksekli¤idir. Zaman içinde bu iki etmen birbirlerini desteklemifltir. Borç düzeyi
artt›kça borçlanma maliyetleri de artm›fl, artan borçlanma maliyetleri daha fazla
borçlanmay› gerektirmifltir. Neticede yüksek borç düzeyleri ve yüksek borçlanma maliyeti birbirlerini besleyerek borçlar h›zla artmaya devam etmifl ve yeni
borçlanmalar maliyeye net kaynak yaratamaz duruma gelmifltir. fiöyle ki: Osmanl› hükümeti 1854 - 1914 döneminde 359 milyon Osmanl› Liras› (OL) tutar›nda net d›fl borçlanmas› karfl›l›¤›nda, tahvillerin nominal de¤erlerinin çok alt›nda sat›lmas› ve verilen komisyonlar nedeniyle, Bab-› Ali eline sadece 222
milyon OL geçti. Ayn› dönemde, 164 milyon OL tutar›nda faiz, 70 milyon OL
tutar›nda ise anapara ödendi. Yani ödemeler ele geçen paradan 12 milyon OL
fazla oldu.
Kullan›lan kredilerin maliyeti de çok yüksekti. Örne¤in 1874 borcunun nominal faizi yüzde 5 iken, nominal de¤eri 100 OL olan tahvilin gerçekte 40 OL'ye
sat›lmas› sonucunda gerçek faiz oran› yüzde 12 idi.
Hem borç düzeylerinin bir ç›¤ gibi büyümesinin, hem de borç maliyetlerinin
yükselmesinin devlet bütçesi üzerindeki yükü de a¤›r oldu. 1863 y›l›nda bütçe
gelirlerinin yüzde 17'si d›fl borç servisine ayr›lm›flken, bu oran 1874'te yüzde
55'e ç›kt›. Düyun-u Umumiye ‹daresinin kurulmas›yla, Osmanl› Devleti'nin 191
milyon OL olan devlet borçlar› 106 milyon OL'ye indirildi. Egemenlik kayb›
karfl›l›¤›nda Osmanl› hükümeti bütçe gelirlerinin daha büyük bir k›sm›n› kendi
gereksinmeleri için kullanma olana¤›n› elde etti.
Avrupa'dan al›nan bu borçlar ekonomik kalk›nmay› destekleyecek flekilde kullan›lmad›. 1854 kredisi bugünkü IMF ve Dünya Bankas› kredilerinin ilk modelidir. 1855 Kredisi olarak tarihe geçen bu borçlanma asl›nda 8 milyon liraya varan bütçe aç›¤›n› kapatmak için gerekli görülüyordu. Oysa, al›nan kredilerin tümü Fransa ve ‹ngiltere'den silah ve askeri araç-gereç, kumafl, bez ve t›bbi eflya
al›nmas›nda ve lüks harcamalarda kullan›ld›. Ekonomiyi canland›racak, mali
gelirleri artt›racak yat›r›mlara hemen hiç kaynak ayr›lmad›.
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Osmanl› d›fl borçlanmas› Avrupal› emperyalist güçlere do¤rudan siyasal ç›kar
sa¤layan bir mekanizma olarak da ifl gördü. Örne¤in, 1867 y›l›nda yabanc›lar›n
‹mparatorlukta toprak sat›n almalar›na izin verildi. Bu ödünleri da¤›t›rken Osmanl› yöneticileri, at›lan ad›mlar›n uzun dönemli iktisadi sonuçlar›ndan çok,
Avrupa devletlerinden k›sa vadede sa¤lad›klar› siyasal ve mali deste¤i düflünüyorlard›.
Osmanl› borçlanma tarihinin en önemli yönü, zaman›nda bu borçlanman›n büyük be¤eni kazanmas› ve sevinçle karfl›lanmas›d›r. Borçlanmalardan yaln›z devlet maliyesi de¤il, bankalar, bankerler, spekülatörler ve büyük tasarruf sahipleri
de çeflitli flekillerde yararland›klar› için, her yeni istikraz bu çevrelerde sevinçle
karfl›lanm›flt›.
K›sacas›, Osmanl› maliyesinin çöküflünün nedenleri, d›fl ticaret aç›klar›n› karfl›lamak için 1854 y›l›ndan itibaren d›fl borca baflvurulmas›, vadesi gelen d›fl borcu ve faizlerini ödeyebilmek için yeniden borçlan›lmas›, 1860'larda iç borcun
d›fl borçla ödenmesine çal›fl›lmas› fleklinde tan›mlanabilir. Bugün de benzer
ekonomik politikalar çerçevesinde, Türkiye, Osmanl› devletinin izledi¤i yolu
aynen ve daha tahripkar bir flekilde izlemektedir.

B. Anlamak çok zor 86
Art›k gözlerime ve kulaklar›ma inanam›yorum. Özellefltirme konusunu, teori ve
uygulamas›n› biraz bilenlerin de Türkiye'de olanlara ak›l erdirebilece¤ini sanm›yorum.
1980 ve 1990'l› y›llarda, dünyada özellefltirme ak›m› bafllad›¤›nda, özellefltirme
ekonomide verimlili¤i artt›r›c› bir araç olarak ele al›nm›flt›. O zamanlar iddia
fluydu: Kamu kurulufllar› verimsiz çal›fl›rlar ve ekonomide önemli boyutlarda israfa neden olurlar. Bunun da nedeni, bu kurulufllar›n rekabet ortam›nda çal›flmamas› ve batma endiflelerinin bulunmamas›d›r. Özellefltirme rekabeti art›rarak
ekonomide verim art›fllar›na neden olacakt›r. Evet iddia buydu. Esas›nda özel
kurulufllar›n kamu kurulufllar›ndan daha verimli oldu¤u konusunda çok kesin
deliller yoktu. Bu sav, bilimsel araflt›rmalarla de¤il de örnekler gösterilerek do¤rulan›yordu. Herkes, politik müdahalelerin kamu kurulufllar›nda fazla istihdama
yol açt›¤›n›, baflar›s›z kamu yöneticilerine hesap sorulmad›¤›n› görüyordu. Gene de, hakl› olarak, özellefltirme "amaç" de¤il, verim art›rmak için bir "araç" olarak savunuluyordu. Bu dönemde özellefltirme ile ilgili baflar› kurallar› da saptanm›flt›: Özellefltirme kaynak yaratmak için de¤il verim artt›rmak için kullan›lmal›yd›.
86 Özer Ertuna, Radikal Gazetesi, 6 Kas›m 2000
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Ayn› y›llarda Türkiye de benzer iddialarla özellefltirmeyi savundu. Kamu kurulufllar› "kanayan yara" olarak tan›mland›. Bu "belalardan" kurtulman›n tek yolu özellefltirme olarak ilan edildi. Esas›nda, Türkiye'de bu iddialar›n hiçbir bilimsel dayana¤› yoktu. Kamu kurulufllar› Türkiye'de sanayileflme hamlesini baflar›yla yürütmüfllerdi. Evet, ihmal ve politik müdahaleler sonucu kamu kurulufllar› zarar ediyordu, fakat bu zarar›n gerçek nedeni onlar›n borç bata¤›na sokulmufl olmalar›yd›. Bu kurulufllar ekonomiye gelir, afl ve ifl yarat›yordu. Bunlara
ra¤men, gerçek olmasa da, Türkiye'de özellefltirme, kamu kurulufllar› karalanarak savunuluyordu. Di¤er ülkelerde özellefltirme baflar›lar›ndan söz ediliyor,
Türkiye'nin bu yolda gecikmemesi gerekti¤i vurgulan›yordu.
Son birkaç y›ld›r, özellefltirme tamamen flekil de¤ifltirdi. Türkiye özellefltirmeyi, verim art›rman›n arac› olarak de¤il de, bütçe aç›klar›n› kapatmaya yarayacak,
"para" elde etmenin bir arac› olarak görmeye bafllad›. Özellefltirmenin baflar›lar› ise sat›fllardan elde edilen paralarla ölçülmeye baflland›. Bu paralar da, borçlar de¤il, borçlar›n faizlerinin ödenmesinde kullan›l›r oldu. "Kanayan yara" olarak tan›mlanan kurulufllar de¤il, en kârl› kurulufllar sat›lmaya baflland›. IMF ise
bir baflka tür özellefltirmeyi Türkiye'ye empoze etmeye çal›flt›: Her ne pahas›na
olursa olsun özellefltirme... Yani, özellefltirmek için özellefltirme. Türkiye'ye
özellefltirme, yeni dünya düzenine ayak uydurman›n bir gere¤i olarak empoze
edildi. Böylece, özellefltirmelerin sonuçlar› irdelenemez oldu.
fiimdi IMF kamu bankalar›n›n özellefltirilmesi için diretiyor. Biz de, IMF'ye
verdi¤imiz niyet mektuplar›nda kamu bankalar›n› çok k›sa bir süre içinde özellefltirece¤imizi vaat ediyoruz. ‹flte bunu anlamas› hiç mi hiç mümkün de¤il. Bir
yandan özellefltirilen bankalar özel kesimin elinde bat›yor. Bir yandan da devlet, bu batan bankalar›n aç›klar›n› kapat›p çok k›sa bir zamanda tekrar özellefltirme sözü veriyor. Batan bankalarla ilgili soruflturmalar sürdürülüyor, fakat bat›fllar›n gerçek nedenleri saptan›p ortadan kald›r›lm›yor. Bu da yetmiyormufl gibi, devlet, Türkiye ekonomisinin ve mali sektörün bel kemi¤i olan T.C. Ziraat
Bankas›'n› da¤›tarak, parçalayarak özellefltirme haz›rl›klar› yap›yor.
Özellefltirme, Türkiye'de, akl›n ve mant›¤›n hudutlar›n› aflmaya bafllad›. Politikac›lar›n müdahalelerinin kamu kurulufllar›n› tahrip etti¤i do¤ru. Bu nedenle,
politikac›lar›n müdahaleleri önlenece¤ine, kamu kurulufllar›n›n haraç mezat sat›lmas›na gidiliyor. Bu, h›rs›zdan koruyabilmek için evi yakmaya benziyor. Kamu bankalar›n›n verimsiz çal›flt›¤› do¤ru. Fakat devlet güvencesiyle bu bankalar› özel sektöre devretmek kuzuyu kurda teslim etmeye benziyor.
Anlamak gerçekten de zor. Bat›r›lan bankalar›n ekonomiye maliyeti milyarlarca dolar tutacakm›fl. Devlet, e¤itime ve sa¤l›¤a bile bu kadar para ay›ram›yor.
Ve de, daha önce yapt›¤›m›z hatalardan ders al›nam›yor.
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C. A¤›r Maliyetler 87
Ekonomi konular›nda her nimetin bir külfeti vard›r. O nedenle, ekonomik performans de¤erlendirilirken elde edilen baflar›lar›n ne pahas›na elde edildi¤inin
de bilinmesi gerekir.
Geçti¤imiz 2005 y›l›nda elde etti¤imiz baflar›lar ve bu baflar›lar›n maliyetleri yavafl yavafl ortaya ç›kmaktad›r. Önümüzdeki dönemlerde daha isabetli kararlar
alabilmek için elimize gelen bu bilgileri iyi inceleyip, elde etti¤imiz baflar›lar›
ve yüklendi¤imiz maliyetleri iyi de¤erlendirmek zorunday›z.
2005 y›l›n›n temel baflar›s› enflasyonun yüzde 10'lar›n alt›na indirmesi ve milli
gelirin önemli oranda artmas› olarak tan›mlanabilir. Her ne kadar bu baflar›lar›n
sürdürülebilirli¤i tart›fl›labilecek bir konuysa da, biz, flu anda bu tart›flmalara girmeyelim; bu baflar›lar›n arkas›ndaki nedenleri ve bu baflar›lar›n maliyetlerini incelemeye çal›flal›m. Elde etti¤imiz baflar›lar›n arkas›nda yatan temel etkenlerden biri dövizin ucuzlat›lmas›d›r. Dövizin ucuzlat›lmas› hem fiyat art›fllar›n›
frenlemekte, hem de "rakamsal büyümeye" katk› yapmaktad›r. 2005 y›l›nda dövizin ucuzlamas› ithal mallar›n fiyatlar›n› düflürmüfl, yerli sanayi de ucuzlayan
ithal girdilere kayarak fiyatlar›n› düflük tutabilmifltir. 2005 y›l›n›n milli gelir art›fllar›n›n önemli bir k›sm› da ithalat vergilerindeki art›fltan, ithalat›n neden oldu¤u ticari kazançlardan kaynaklanmaktad›r.
Dövizin ucuzlamas› ve Türk paras›n›n de¤erlenmesinin maliyetleri çok a¤›r olmufltur. Dövizin ucuzlamas› sonucunca ithal mallar›na kay›fl, 2005 y›l›nda d›fl
ticaret aç›klar›n› 40 milyar dolar›n üzerine ç›karm›flt›r. Türkiye üretti¤inden ço¤unu tüketen bir ülke haline gelmifltir. Özellikle ara mallar›nda ithalata kay›fl
pek çok KOB‹'yi ve tar›m sektörünü zora sokmufltur. Ayr›ca, d›fl ticaret aç›klar›m›za di¤er döviz gelir ve giderlerimizi ekledi¤imizde, 2005 y›l›nda, d›fl ödemeler aç›klar›m›z 23 milyar dolar düzeyine ulaflm›flt›r. Bu da, 2005 y›l›nda Türkiye'nin d›fl borçlar›ndaki net art›fl anlam›na gelmektedir. 170 milyar dolara ulaflan d›fl borçlar›m›z ve Türkiye'de 40 milyar dolar›n üzerinde oldu¤u tahmin edilen s›cak para Türkiye ekonomisini d›fla ba¤›ml› k›lmaktad›r.
Türkiye d›fl ödemeler aç›klar›n›, ülkeye para ile para kazanmak için gelen, borsaya ve devlet ka¤›tlar›na yatan s›cak para ile kapatmak zorunda kalmaktad›r.
Türkiye'de, enflasyonun düflmesine ra¤men devlet ka¤›tlar›n›n faizlerinin yüksek tutulmas›, s›cak paran›n ülkeyi soymas›yla sonuçlanmaktad›r. Bu soygun
Türkiye'nin hatta hiç bir ülkenin tafl›yamayaca¤› kadar a¤›r bir yüktür. Bunu rakamlarla, basitlefltirerek aç›klamaya çal›flaca¤›m.
2005 y›l›nda Türkiye'de yaklafl›k 40 milyar dolar s›cak para bulunmaktayd›. Bu
87 Özer ERTUNA, KOB‹ Giriflim, Mart 2006.
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para k›smen borsaya k›smen de devlet ka¤›tlar›na yat›r›lm›flt›r. 2005 bafl›nda
dolar kuru 1,396 YTL/$ düzeyinde oldu¤undan, 40 milyar dolar›n 55,84 milyar
YTL sat›n alarak devlet ka¤›tlar›na yatt›¤›n› kabul edelim. 2005 y›l›nda devlet
ka¤›tlar› yüzde 16.9 faiz ödedi¤inden, bu para y›l sonunda faiziyle birlikte 65,28
milyar YTL'ye ulaflacakt›r. 2005 sonunda dolar kuru 1,346'ya düflmüfltür. Y›l
sonunda s›cak para, bu kur üzerinden dolara döndü¤ünde 48,5 milyar dolar sat›n alacakt›r. Yani, Türkiye'deki yüksek faizler ve döviz ucuzlamas› sonucunda,
2005 y›l›nda s›cak para, ana paraya dokunmadan, Türkiye'de yüzde 21.2 düzeyinde, yani 8,5 milyar dolar para kazanm›flt›r.
Bunun ne denli büyük bir kay›p oldu¤unu göz önüne sermek için birkaç hat›rlatma yapal›m. Türkiye'nin en büyük projelerinden biri Güneydo¤u Anadolu
Projesi'dir (GAP). Bu proje Türkiye'nin 34 y›ll›k projesidir. Projenin toplam
maliyeti 32 milyar dolar olarak tahmin edilmektedir. Bunun yaklafl›k yar›s› harcanarak bugünkü barajlar ve sulama sistemleri kurulmufltur. S›cak paran›n 2005
y›l›nda Türkiye'ye maliyeti GAP'a yapt›¤›m›z yat›r›m›n yar›s›d›r. fiunlar› da hat›rlayal›m. Türkiye Türk TELEKOM'un yüzde 55 hissesini 6,6 milyar dolara,
Cumhuriyet tarihinde yaratt›¤› en büyük kurulufl olan TÜPRAfi'›n yüzde 51 hissesini 4.1 milyar dolara, dev ERDEM‹R'i 2,8 milyar dolara satm›flt›r. Yukar›da
gösterdi¤imiz gibi, s›cak paran›n Türkiye'ye bir y›ll›k maliyeti 8,5 milyar dolar
dolaylar›ndad›r. Ve bu s›cak para Türkiye'nin d›fl ödemeler aç›klar›n› kapatmak
için kullan›lmakta, Türkiye'nin üretmeden tüketmesine yaramaktad›r.

D. Her befl üniversiteliden biri iflsiz 88
Bugün dünya, çözümlenmesi gereken çok çetin sorunlarla karfl› karfl›ya: do¤an›n dengelerinin bozulmas›, enerji ve su kaynaklar›n›n yetersizli¤i, giderek körüklenen medeniyetler çat›flmas› bunlardan ilk akla gelenleri. Ama, bunlardan
da önemli olan, acil çözüm bekleyen, dünyan›n sosyal yap›s›n› tahrip eden sorun iflsizlik. Her geçen gün artan iflsizlik. Dünya genelinde bakacak olursak, günümüzde, az geliflmifl ve geliflmekte olan ülkelerde gizli ve aç›k iflsizli¤in yüzde 30'lara yükseldi¤ini, geliflmifl ülkelerde ise yüzde 4 ile 12 aras›nda seyretti¤ini görüyoruz. Dünyan›n en zengin ülkesi olarak kabul edilen Amerika Birleflik
Devletlerinde iflsizlik yüzde 5.1 dolaylar›ndaym›fl. Bu rakam dünya standartlar› çerçevesinde pek ürkütücü görünmüyor, fakat sonuçlar› çok endifle verici:
Resmi istatistiklere göre Amerika'da 37 milyon yoksul, 11 milyon dört yüz bin
açl›k çeken insan var. Yine 2005 y›l›nda Avrupa Birli¤inde iflsizlik oran› yüzde 9.4. Bu oran ülkeden ülkeye fark ediyor. Almanya'da iflsizlik oran› yüzde
11.6.
88 Özer ERTUNA, KOB‹ Giriflim, Nisan 2006.
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Bugün Türkiye'de iflsizlik oran›n›n yüzde 10 dolaylar›nda oldu¤u hesap ediliyor.
Eksik iflsizlik diye tan›mlanan iflsizlikle birlikte bu oran yüzde 14'e yükseliyor.
Tabii bu oran bölgeler, yafl gruplar› ve okuma düzeyleri aç›lar›ndan farkl›l›klar
gösteriyor. Üniversite mezunlar› aras›nda her befl kifliden birinin iflsiz oldu¤u
tahmin ediliyor. Bu iflsizli¤in yaratt›¤› sosyal tahribatlar› bir düflünün.
‹flsizli¤in dünya çap›nda yay›lmas› teknolojik geliflmeler ve küreselleflmeden
kaynaklan›yor. Teknolojik geliflmeler istihdam alanlar›n› h›zla daralt›yor. Bir
örnek verelim: 22 Kas›m 2005'te Almanlar›n güçlü flirketi Deutche Telecom bir
yat›r›m bülteni yay›nlam›flt›. fiirket 3.3 milyar Euro yat›r›m yaparak 32 bin iflçisini iflten ç›karaca¤›n› ilan ediyordu. 32 bin iflçi, bunlar›n bakmakla sorumlu
olduklar› insanlar› da hesaba katarsak, nereden baksan›z 100 bin kiflinin hayat›n› etkiler. ‹lginçtir, bu haber ekonomik çevrelerde mutlulukla karfl›land›; çünkü
bu "masraf" tasarruflar› sonucu flirket kârlar› artacakt›.
Küreselleflme ak›mlar› da zengin ülkelerde iflsizlerin say›lar›n› artt›rmakta. Küreselleflme kurallar› çerçevesinde marka yaratm›fl olan zengin ülke flirketleri
mallar›n› ücretlerin düflük oldu¤u ülkelerde ürettirerek kârlar›n› artt›rabiliyorlar.
Bu da kendi ülkelerinde iflsizli¤i körüklüyor. Amerika'da bu tür iflsizlik çok artmakta. Amerikal› Çin'de üretilen Amerikan mallar›n› "çal›nan istihdam" olarak
tan›ml›yor; bunu engellemek için çareler ar›yor, "Amerikan Mal› Kullan" kampanyalar› yürütüyor. Çin gibi geliflmifl ülke markalar›na fason üretim yapan ülkeler, durumu stratejik üstünlük yaratmak için de kullanabiliyor. Örne¤in,
Amerikal›lara uzunca bir süre fason üretim yapan Çin'in BenQ flirketi, teknolojiyi kap›p, h›zla gelifltirip küresel bir üstünlük yakalayabiliyor. Örne¤in, BenQ
flirketi Haziran 2005'te Siemens'in cep telefonlar› k›sm›n› sat›n al›p bir teknoloji devi oldu.
Türkiye'ye bakacak olursak, istihdam yaratma konusunda, dünyada çekilen s›k›nt›lara ek olarak kendimize ilave sorunlar yaratmakta oldu¤umuz hemen anlafl›l›yor. Teknolojik geliflmeler nedeniyle Türkiye'de de yeni yat›r›mlar istihdam
yaratm›yor. 1988 y›l›nda Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluflunda 702 bin kifli çal›flmaktayd›. 2004 y›l›na gelindi¤inde 500 büyük firmada 531 bin kifli çal›flt›¤›n› biliyoruz. Türkiye'de istihdam yaratan flirketler büyük flirketler de¤il,
küçük ve orta büyüklükteki flirketler, yani KOB‹'lerdir. Ancak, Türkiye TL'nin
afl›r› de¤erlenmesine neden olan politikalarla, KOB‹'lerin istihdam yaratma potansiyellerini de k›r›yor. Çin küresel güç olma stratejisini olufltururken paras›n›n uluslararas› de¤erini düflük tutuyor. Türkiye bunun tam tersi paras›n›n afl›r›
de¤erlenmesine imkan tan›yor. Türkiye, güçlü markalara fason üretim yaparak
küresel üstünlük yaratma stratejisi gelifltirece¤ine, TL'ye afl›r› de¤er kazand›rarak iflçisinin döviz cinsinden ücretlerini yükselterek, markaya sahip Türk flirketlerinin dahi üretimlerini Balkanlara ve Çin'e kayd›rmaya zorluyor. TL afl›r› de135
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¤erli olmasa, neresinden baksan›z, bugün Türkiye'de döviz cinsinden ücretler
yüzde 25 daha düflük olurdu. TL'nin afl›r› de¤erlenmesinin etkisi burada kalm›yor: Nihai mal üreten Türk flirketleri, ucuzlayan ithal mallar›yla rekabet edebilmek için, ara mallar›n› Türk KOB‹'lerinden alacaklar›na ithal ediyor. Bu da üretim ve istihdam kayb› anlam›na geliyor.
Dünya istihdam yaratma konusunda çok ciddi sorunlarla karfl› karfl›ya. Kimi ülkeler bu sorunlar› stratejik avantaja çevirebiliyor. Türkiye'de de KOB‹'ler bunu
yapabilecek güçte. Ama, her ne hikmetse Türkiye TL'nin afl›r› de¤erlenmesine
izin vererek bunu engelliyor.

E. Yoksulluk daha fazla sürdürülemez 89
Kan›mca, 21. yüzy›l, ya insanlar›n pek çok sorununa çözüm buldu¤u, sürdürülebilir bir ekonomik ve sosyal düzenin kurdu¤u bir yüzy›l, ya da insanl›¤›n sonu olacak. Bugün pek çok fleyin sürdürülemez oldu¤u aç›k seçik ortaya ç›km›fl
bulunuyor. Dünyada yoksullar ile zenginler aras› uçurum giderek geniflliyor.
Her geçen gün yoksullar›n say›s› art›yor. Dünyan›n en zengin 50 kiflisinin gelir
düzeyi, en fakir 416 milyon kiflininkinden daha çok. Dünya nüfusunun yüzde
40'›, yani 2.5 milyar kifli, dünya gelirinin sadece yüzde 5'ini elde ediyor. Günde 2 dolardan az gelir ile yaflamaya çal›fl›yor. UNDP'nin haz›rlad›¤›, 2005 Y›l›
‹nsan Geliflme Raporu'nda, bugünkü trendler devam etti¤i takdirde, 2015 y›l›nda dünyada 815 milyon kiflinin açl›k düzeyinde yoksul olaca¤› yaz›yor. Bu
trend sürdürülemez. Veciz bir atasözümüz var: "Kimi yer kimi bakar; k›yamet
ondan kopar." Bu çok do¤ru. Gelir da¤›l›m› sorununu çözmeden dünyan›n sosyal bir huzura kavuflmas› mümkün de¤il. Ama, gelir da¤›l›m› sorunu nas›l çözülecek? Bir an için dünyada herkesin Avrupa Birli¤i gelir ve tüketim standard›na ulaflt›¤›n› kabul edelim. Bunun sa¤lanabilmesi için dünya kaynak ve imkanlar›n›n ikiye katlanmas› laz›m. Hele hele tüm insanlar ABD vatandafllar› düzeyinde tüketim yapacak olsa, iki de¤il, befl dünyaya ihtiyac›m›z var. Oysa, zengin ülkelerin bugünkü tüketimiyle dahi dünya h›zla tüketiliyor.
Bir zamanlar yoksullu¤un önlenmesi için daha fazla gelir yaratmak gerekti¤ine
inan›l›rd›. Art›k gelir düzeyinin artmas›n›n yoksullu¤u azaltmad›¤› aç›k seçik
biliniyor. Örne¤in, günümüzde, ABD en zengin ülke. Tüm dünyada oldu¤u gibi, ABD'de de gelir da¤›l›m› giderek bozuluyor ve yoksullar art›yor. Resmi verilere göre, 2005 y›l›nda ABD'de 37 milyon yoksul kifli bulunuyor. Bu rakam,
290 milyon kifli olan nüfusun yüzde 12.7'si. 2000 y›l›ndan bu yana 7 milyon
Amerikal› yoksullar ordusuna kat›lm›fl. Yoksullu¤un etkisinde bulunan çocuk
oran› daha yüksek; yüzde 17.8. Bu oran di¤er sanayileflmifl ülkelerdeki çocuk
yoksullu¤u oran›n›n 2-3 kat›. 2003 y›l›nda, ABD'de 45 milyon insan›n temel bir
89 Özer ERTUNA, KOB‹ Giriflim, May›s 2006.
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sa¤l›k sigortas› bulunmad›¤› biliniyor. Yoksulluk deyince, eskiden akla Afrika
ülkeleri gelirdi. fiimdi yoksulluk tüm ülkelerin derdi. Uygulamaya çal›flt›¤›m›z
ekonomik sistemden kaynaklan›yor.
Yoksulluk ve gelir da¤›l›m› bozuklu¤u, Türkiye'nin de temel sorunlar›ndan biri.
Uluslararas› istatistiklere bakarsak, Türkiye'de gelir düzeyi oldukça h›zl› art›yor.
Fakat yoksulluk daha da h›zl› art›yor. 2002 y›l›nda Türkiye'de günde 2 dolardan
az gelirle yaflama savafl› verenlerin nüfusa oran› yüzde 10,3 iken, 2003 y›l› sonunda yüzde 18,7'ye ç›km›fl bulunuyor.
1990 y›l›ndan bu yana UNDP, ülkeler için "‹nsan Geliflme Endeksi" haz›rl›yor.
‹nsan Geliflme Endeksi hesaplamas›nda gelir, e¤itim ve sa¤l›k gibi unsurlar hesaba kat›l›yor. UNDP'nin 2005 Y›l› ‹nsan Geliflme Raporu'nda, Türkiye'nin durumu hiç de iyi de¤il. 2003 y›l›nda Türkiye, "‹nsan Geliflme Endeksi" s›ralamas›nda, dünyada, listeye al›nan 177 ülke aras›nda 88'inci s›rada. Norveç bu listenin bafl›nda yer al›yor. AB ülkelerinin hemen hemen hepsi ilk s›ralarda. Komflular›m›zdan Yunanistan, bu listede 24'üncü, Bulgaristan 56'›nc› ve Romanya
69'uncu. Tekrar belirteyim: Türkiye 88'nci s›rada.
Art›k dünyada bir uyan›fl var. Geliflmifl ülkeleri kopya ederek, onlar›n öncelikleriyle yoksullu¤un azalmad›¤›, hatta artt›¤› çok iyi biliniyor. Ayn› flekilde, bugünkü flekliyle, d›fl ticaretin liberalleflmesinin ve d›fl ticaretin artmas›n›n da yoksullu¤un giderilmesinde yarar› dokunmuyor. Serbest ticaret de¤il, adil bir ticaretin geliflmesinin gerekti¤i art›k genifl çevrelerde benimseniyor. ABD dahil, geliflmifl ülkelerin kendi tar›mlar›na sübvansiyon uygulayarak fakir ülkeleri zor
duruma soktuklar› aç›k seçik biliniyor.
Evet, yoksulluk konusunda dünyan›n çok ciddi sorunlar› var. Ve de, dünya çözümler ar›yor. Türkiye'nin de sorunun önemini kavray›p, hiç vakit kaybetmeden
çözüm aray›fl›na girmesi gerekiyor. Türkiye'nin baflar›l› olmas› için de ABD ve
AB'den reçeteler almas› de¤il, kendi çözümlerini kendi yaratmas› gerekiyor.

F. Bu ifl nereye kadar gider? 90
Çok baflar›l› bir ifl adam›yla konufluyorum: Üretim tesislerinin bir k›sm›n› yurt
d›fl›na kayd›rm›fl, di¤erlerini de kayd›rman›n plan›n› yap›yor. Çok baflar›l› bir
flirket yöneticimizi dinliyorum: "Bu kurlarla yurt içinde üretim yapmak imkans›z hale geldi diyor". Evet, bu rekabet dünyas›nda, Türk paras› afl›r› de¤erlenmeye devam etti¤i sürece, flirketlerimiz ayakta kalabilmek için, isteseler de istemeseler de, ara mallar›n› yurt d›fl›nda yapt›rmak veya üretimden vazgeçip ithal
etmek zorunda. Yat›r›m çekicili¤i raporlar›n› inceliyorum: 2001-2005 Türkiye
yat›r›m çekicili¤i bak›m›ndan Romanya'dan sonra Güneydo¤u Avrupa'da ikinci
ülke. Çekicili¤in sebebi de "iç pazar"; yani Türkiye'ye mal satmak. Raporun
90 Özer ERTUNA, KOB‹ Giriflim, Mart 2007.
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aç›klamas› da aynen flöyle: "Türkiye'deki iflgücü maliyetleri, Romanya ve Bulgaristan'daki kadar olumlu alg›lanm›yor." Türk flirketleri üretim için yurt d›fl›na
kaçarken, yabanc›lar›n üretim için Türkiye'yi cazip bulmas› beklenemez.
Rakamlar çok aç›k ve net. Türkiye ‹statistik Kurumu'nun (TÜ‹K) verilerine göre, 2003 y›l› bafl›ndan bu yana dört y›l içinde Türkiye'de yüzde 41.6 enflasyon
yaflanm›fl. Yani Türkiye'de mallar›n fiyatlar› bu kadar artm›fl. Ayn› dönemde
döviz kurlar› artmam›fl, dolar kuru yüzde 12.3 düflmüfl. Yani dolar yüzde 61,5
ucuzlam›fl. Ülke içinde para sat›nalma gücünü kaybederken, her fley pahal›lafl›rken, döviz ucuzlam›fl. Ucuzlayan dövizle her fleyi yurt d›fl›ndan sat›n almak kazançl› hale gelmifl. Biz de, 2006'n›n ilk 10 ay›nda, yurt d›fl›ndan 112 milyar dolarl›k mal ithal edip sadece 67 milyar dolarl›k mal ihraç etmifliz. D›fl ticaret aç›¤›m›z 10 ayda, 44,5 milyar dolar. Yani, biz 44,5 milyar dolarl›k üretmedi¤imiz
mal›, borçlar›m›z› artt›rarak afiyetle yemifliz.
Yine TÜ‹K verilerine bak›yoruz. 2003 y›l› bafl›ndan bu yana Türkiye'de, özel
imalat sanayiinde, enflasyondan ar›nd›r›lm›fl iflçi ücretleri yüzde 5,5 artm›fl. Yani 4 y›lda, Türkiye'de milli gelir yüzde 30 dolaylar›nda artarken, iflçi ücretlerinde sadece yüzde 5 art›fl olmufl. Ama, döviz ucuzlad›¤›ndan, dört y›lda iflçi ücretleri, dolar baz›nda yüzde 53,8 artm›fl. Yani iflçi, mukayeseli olarak gelir kayb›na u¤rarken yüzde 53,8 pahal›laflm›fl.
‹malatlar›n› yurt d›fl›na kayd›rabilen, ara mallar›n› yurt d›fl›ndan sat›n alan flirketler henüz bu geliflmelerden kötü etkilenmiyor. Hatta kazançl› ç›kt›klar›n›
düflünüyorlar. Ama, imalat yurt d›fl›na kayd›kça, ara mallar yurt d›fl›ndan al›nd›kça, bu mallar› Türkiye'de üreten KOB‹'ler çaresiz kal›yor. Türkiye bu üretimin yaratt›¤› ücretleri, bu üretimin yaratt›¤› geliri kaybediyor. Kaybedilen gelir yavafl yavafl tüketime yans›y›nca bunun durgunluk yaratmas› kaç›n›lmaz bir
fley. Durgunluk etkilerinin hemen ortaya ç›kmamas›n›n kimseyi yan›ltmamas›
gerekir. Artan taksitli sat›fllarla ve kredi kart› kullan›m›yla durgunluk ertelenebiliyor. Ama, gelir düflerken borçlanmalar›n ve kredi kart› kullan›m›n›n artmas› da, baflka sorunlar› beraberinde getiriyor.
Biraz durup düflünelim: Baflar›l› ifl adamlar›m›z üretimlerini baflka ülkelere tafl›yorsa, baflar›l› yöneticilerimiz, art›k Türkiye'de üretim yapma imkan› ortadan
kalk›yor diyorsa bu ne anlama gelir? Bunun cevab›n› da hepimiz biliyoruz. Üretim yap›lmad›¤›nda gelir de yarat›lmaz. Üretim yapmadan, gelir yaratmadan
borçlar da ödenmez. Borçlar› ailenin gümüflünü satarak ödemek de çözüm yaratmaz. Hele hele, borçlar›n›z› ödemek için üretim tesislerinizi de sat›yorsan›z,
ileride o tesislerinizin gelirlerinden de mahrum kalaca¤›n›z› bilmeniz gerekir.
Yaz›m›za bir soru ile bafllad›k: Bu nereye kadar gider? Olay›n önemini kavrar
da çözüm yarat›rsak, bu flartlar çok olumlu bir yola dönüflür. Ama hala sorunlar› görmemekte direnirsek, fazla uza¤a gitmez. Baflar›l› yöneticilerimizin ikazlar›n›n bizi uyand›rabilmesini diliyorum.
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