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BÖLÜM 6: UYGULANAB‹LECEK POL‹T‹KALAR VE SENARYOLARI
Daha önceki bölümlerde gördü¤ümüz gibi, 21. yüzy›l›n efli¤inde Türkiye çok
önemli f›rsatlar kaç›rmakta, ekonomisini 21. yüzy›l›n gereklerine haz›rlayaca¤›na, varl›k sat›fllar› ve borçlanarak üretmeden tüketen, bir ithalat cenneti haline
dönüflmektedir. Cari ödemeler aç›klar› milli gelirin yüzde 7,5’ine ulaflm›flt›r.
IMF destekli ve güdümlü ekonomik program›n Türkiye’nin yarar›na olmad›¤›
aç›k seçik ortaya ç›km›flt›r.
Bundan önceki bölümde Türkiye için alternatif bir at›l›m program› önermifl bulunuyoruz. Önerdi¤imiz bu program, Türkiye’yi 21. yüzy›ldaki geliflmeleri izleyen bir ülke de¤il, bu geliflmeleri yönlendiren bir ülke yapmaya, 21. yüzy›l›n
oyuncular›ndan biri de¤il, mimarlar›ndan biri yapmaya yönelik bir programd›r.
Tekrar, bir önceki bölümde aç›klad›¤›m›z gibi, Türkiye bu at›l›m› yapabilecek
bir ülkedir. Böyle bir at›l›m program›yla Türkiye, istikrarl›, y›lda yüzde yedilik
bir milli gelir art›fl temposu yakalayacak, milli gelirin daha adil bir gelir da¤›l›m› sa¤layacak ve Türk halk›n›m refah düzeyi yükselecektir. Böyle bir programla Türkiye, uzun vadeli bir perspektif içinde 21. yüzy›l›n kendine sundu¤u imkanlardan sonuna kadar yararlanacakt›r. Türkiye, genifl kat›l›mla haz›rlanm›fl
ulusal bir programla, k›sa bir sürede rekabet gücünü artt›ran, bir fason üretim
ülkesi olmaktan ç›karak güçlü bir imaja ve uluslararas› markalara sahip, h›zla
büyüyen dinamik bir ülke olacakt›r.
Türkiye’nin hiç vakit kaybetmeden önceki bölümde ilkelerini aç›klad›¤›m›z
program do¤rultusundaki bir program› uygulamaya koymas› gerekmektedir.
Türkiye’nin gerekli program de¤iflikliklerini yapmamas› çok pahal›ya mal olmaktad›r. Türkiye ekonomisinin karfl› karfl›ya oldu¤u sorunlar›n kökünde yatan
“yüksek faiz düflük kur” sarmal›n›n bir an önce k›r›lmas› gerekmektedir. Bugün,
Türkiye’ye çok pahal›ya mal olan s›cak paran›n kaçmamas› için faizler yüksek
tutulmakta, ülkeye giren s›cak para ve d›flar›ya borçlanmalar TL’nin afl›r› de¤erlenmeye devam etmesine neden olmaktad›r. Bu nedenle de, d›fl ticaret aç›klar›
ve cari aç›klar h›zla artmaktad›r. Cari aç›klar›n ulaflt›¤› düzey ve borçlanmalar
ekonomide riskleri ve k›r›lganl›¤› artt›rmaktad›r. D›fl borçlar tehlikeli düzeylere ulaflm›fl ve h›zla artmaktad›r. Türkiye yetiflmifl insangücüne dahi istihdam yaratmada güçlük çekmektedir.
Bir genelleme yapacak olursak, dövizin ucuzlamas› ve TL’nin afl›r› de¤erlenmesi, ithal mallar›n› ucuzlatarak Türkiye’yi bir ithal mal› cenneti haline getirmekte; Türk iflçisini döviz cinsinden pahal› hale getirdi¤i için de, üretimi yurt d›fl›na
kayd›rmaktad›r. Bu durum giderek aramal› üreten flirketleri tehdit ederken iflsizlik sorununu çözümsüz hale getirmektedir.
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Türkiye’nin uygulayaca¤› politikalarla kurlar›n enflasyonun üzerinde artmas›n›
sa¤lamas› gerekmektedir. Kurlar›n yükselmesi, yani dövizin giderek pahal›laflmas›, d›fl ticaret aç›klar›n›, dolay›s›yla cari ifllem aç›klar›n› k›sacak, istihdam yaratmay› kolaylaflt›racakt›r. Ayr›ca dövizin pahal›laflmas›, Türkiye’de ola¤an üstü kazanç sa¤layan s›cak paran›n kazançlar›n› da k›sacakt›r. Öbür taraftan, dövizin pahal›laflmas› döviz cinsinden borçlu olanlar› olumsuz etkileyecektir. Bugün, özel sektörün baz› firmalar›n›n d›fl borçlar› çok yüksek düzeylerdedir. Görüldü¤ü gibi, bugün ekonominin sa¤l›¤a kavuflmas› için al›nmas› gereken tedbirler, kurlar düflerken kazançl› ç›kmak için yurt d›fl›ndan borçlanan flirketleri
olumsuz etkileyecektir. Bu nedenden, politikalar oluflturulurken bu flirketlerin
de durumlar›n›n göz önünde tutulmas› gerekmektedir.
Bu bölümde, uygulanabilecek ekonomi politikalar›n›, bu politikalar›n sonuçlar›n› bir model çerçevesinde inceleyece¤iz. Modelimiz bize farkl› senaryolar alt›nda al›nabilecek sonuçlar› tahmin edecektir. Farkl› senaryolar›n Türkiye ekonomisine etkileri farkl› olacak ve bu senaryolardan farkl› gruplar yararlanacak
ve bedelini farkl› gruplar ödeyecektir.

I. KULLANILAN MODEL
Önce flunu belirtmekte yarar görmekteyim. Uygulanabilecek politikalar oluflturulurken modellerden yararlanma gere¤i vard›r. Modellerin de ülke gerçeklerine uygun almas› ve parametrelerinin bilimsel tahminlere dayanmas› gerekir.
Genel kan›lara dayal› yarg›lara itibar etmemek gerekir. Yayg›n baflvurulan, gerçeklerle pek ba¤daflmayan kan›lar vard›r. Örne¤in, “Enflasyonu düflürmek için
milli gelir art›fl h›z›n› düflürmek gerekir.” gibi bir kan› yayg›nd›r. Oysa Çin elde etti¤i sonuçlarla bu kan›n›n her flart alt›nda geçerli olmad›¤›n› göstermifltir.
Çin, 1994’lerde yüzde 45 dolaylar›nda olan enflasyonunu, y›ll›k yüzde 9 dolaylar›nda milli gelir art›fl› ve buna dayal› yat›r›m ve istihdam art›fl› ile 4-5 y›l içinde s›f›rlam›fl, hatta deflasyona dönüfltürmüfltür. Biz burada, baz› program senaryolar› alt›nda al›nabilecek sonuçlar› araflt›r›rken, Türkiye verilerini kullanan,
matematik ve istatistikten yararlanan basit bir model kullanaca¤›z. Bu model
sayesinde politika kararlar› ile al›nmas› beklenen sonuçlar aras›nda iliflki kuraca¤›z.
Alternatif politikalar›n de¤erlendirilmesi için gelifltirdi¤imiz model bilgisayar
ortam›nda gelifltirilmifl bir liberal piyasa modelidir. Bilindi¤i gibi, liberal piyasa ekonomilerini fiyatlar yönlendirmektedir. Modelde dört piyasa ve bu dört piyasada oluflan ve ekonomiye yön veren fiyatlar kullan›lm›flt›r. Modelde kullan›lan fiyatlar, enflasyon (yurt içi mal ve hizmet fiyatlar›n›n y›ll›k art›fl›), faizler,
kurlar ve ücretlerdir. Model fiyatlar aras›ndaki denge ve paritelerden yararlanmakta ve fiyatlar›n ithalat, ihracat ve istihdam üzerindeki etkilerini istatistik
yöntemleriyle saptamaktad›r. ‹statistik tahminlerde kullan›lan veriler 1998-2006
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y›llar›n› kapsayan verilerdir. Yap›lan istatistik çal›flmas›nda elde edilen sonuçlar oldukça tatmin edicidir. 106 Uygulanacak siyasetlerin, basit de olsa, bu tür
matematiksel ve istatistik modellerle incelenmesinin, hiçbir temeli olmayan tahminlerden çok daha sa¤l›kl› oldu¤una inanmaktay›z. Kullanaca¤›m›z modelden
elde edilen sonuçlar belirli bir güven düzeyinde kullan›labilecek sonuçlard›r.
Modelimizde kulland›¤›m›z istatistik tahminlerin güven düzeyleri yüzde 95’in
üzerindedir.
Ancak bir noktay› vurgulamakta yarar görmekteyim. Burada kullanaca¤›m›z
model kullan›labilecek en iyi model olmayabilir. Modelin daha fazla gelifltirilmasine ihtiyaç duyulabilir. Model kapsam, kullan›lan tahmin fonksiyonlar› ve
veri taban› aç›lar›ndan gelifltirilebilir. Ancak, bu model kan›mca oldukça güvenilir sonuçlar vermektedir.

II. ‹NCELENEN SENARYOLAR
Yukar›ca k›saca söz etti¤imiz modelimiz her bir fiyat de¤iflkeninin farkl› de¤erleri için kullan›labilecek bir modeldir. Biz burada iki temel senaryonun ve her
birinin alt›nda iki senaryonun sonuçlar›n› sunaca¤›z. Bu senaryolar›m›z flunlard›r:
• Mevcut IMF program›n›n aynen devam› senaryosu: Bu kitapta, önceki bölümlerde incelendi¤i gibi mevcut IMF program› Türkiye’yi “yüksek faiz düflük kur”
sarmal›na sokmufl bir programd›r. Bu program uygulanmaya devam edildi¤inde
giderek cari ifllem aç›klar› artt›¤›ndan, ekonomi k›r›lgan hale gelmekte ve program›n bir krizle sonuçlanmas› ihtimali belirmekte veya artmaktad›r. Bu nedenle
bu temel senaryo da iki ayr› senarya fleklinde incelenecektir. Bunlar:
o Bir krizle karfl›lafl›lmamas› ve
o Bir kriz yaflanmas› senaryolar›d›r.
• Ekonomide reel dengelerin kurulmas› senaryosu: Ekonomide birikmifl olan en
önemli çarp›kl›k TL’nin afl›r› de¤erlenmifl olmas›d›r. TL 2002 y›l›ndan bu yana
de¤erlenmektedir. Bu senaryo da iki ayr› alt senaryo çerçevesinde incelenecektir. Bunlar:
o TL de¤erinin dengeye getirilmesi ve
o TL de¤erinin dengeye yönlendirilmesi senaryolar›d›r.
106 Yap›lan çal›flmalar sonucunda ithalat ve ihracat›n, zaman içinde bir artma e¤ilimi gösterdi¤i
ve TL’nin de¤erinden etkilendi¤ini göstermifltir. ‹thalat ve ihracat tahmin fonksiyonlar› oldukça
güvenilir sonuçlard›r.Tahmin fonksiyonlar›n›n R kareleri s›ras›yla 0,84 ve 0,82’dir. ‹stihdam tahmininde logaritmik fonksiyon kullan›lm›flt›r. Bu fonksiyonun da R karesi 0,96’d›r. Tüm parametrelerin t de¤erleri 2’nin üzerindedir.
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A. Mevcut IMF Program›n›n Devam› Senaryosu (IMF Senaryosu):
Mevcut IMF program›n›n devam› senaryosu bugünkü uygulamalar ve e¤ilimler
alt›nda elde edilecek sonuçlar› verecek olan senaryodur. Ekonomi bir krizle karfl› karfl›ya kalmad›¤› takdirde, bu senaryoda piyasalara yön verecek olan fiyatlar›m›z flunlar olacakt›r:
• Enflasyon yüzde 10 dolaylar›nda tutulacakt›r. Her ne kadar 2005 y›l›ndan bu
yana enflasyonda yüzde 10 düzeyini aflma bask›lar› varsa da bu senaryoda enflasyonun 2006 y›l›nda oldu¤u gibi yüzde 10 dolaylar›nda tutulabilece¤i varsay›lmaktad›r.
• Faizlerin yüzde 18 dolaylar›nda tutulacakkt›r. Türkiye s›cak paray› ürkütmemek için faizleri yüksek tutma e¤ilimindedir. Her ne kadar devlet ka¤›tlar› faizleri 2005 y›l› Kas›m ay›nda yüzde 13,9 dolaylar›na düflmüflse de 2006 y›l›n›n
Temmuz ay›nda tekrar yüzde 22,8 düzeyine yükselmifltir. Bu senaryoda 2007
y›l›nda faizlerin yüzde 18 dolaylar›nda tutulaca¤› varsay›lmaktad›r.
• Ücret art›fllar›n›n yüzde 9 dolaylar›nda tutulacakt›r. Ücretlerle ilgili varsay›m
yapmak kolay de¤ildir. ‹flsizli¤in yayg›nlaflt›¤› bir dönemde ücretlerin enflasyonun biraz alt›nda kalaca¤› varsay›lmaktad›r.
• Döviz kurlar› yüzde 10,7 azalacakt›r. 2007 y›l› bafl›nda dolar kuru 1,42 YTL/$
dolaylar›nda bulunmaktayd›. 2002 y›l›ndan bu yana oldu¤u gibi bu senaryo alt›nda TL’nin afl›r› de¤erlenmeye devam edece¤i, dolar kurunun 1,3 YTL/$ düzeylerine inece¤i varsay›lmaktad›r.
Bu senaryo alt›nda modelimiz çerçevesinde Türkiye ekonomisinin alaca¤› sonuçlar flöyle özetlenebilir:
S›cak Para: Türkiye’ye gelen s›cak paran›n kazanc› döviz baz›nda yüzde 32,1
olacakt›r. Dünya üzerinde faizlerin yüzde 4 dolaylar›nda dolaflt›¤› günümüzde
bu çok yüksek, soygun olarak adland›r›labilecek bir kazançt›r. Bu yüksek kazanç beklentileriyle Türkiye’ye 20,4 milyar dolar ilave s›cak para girifli olacak,
2007 bafl›nda Türkiye’de 64 milyar dolar dolaylar›nda olan s›cak para, y›l sonunda 84,4 milyar dolara yükselecektir. S›cak paran›n Türkiye ekonomisine
muhtemel maliyeti 27,1 milyar dolar olacakt›r.
Banka ve fiirketler: Banka ve flirketler yabanc› para (döviz) üzerinden borçland›klar›nda yüzde 6,6 kazanç sa¤layacaklard›r. Türkiye’de devlet yüzde 18 üzerinden borçlan›rken, banka ve flirketler yurt d›fl›ndan borçland›klar›nda bu denli
kazançl› ç›kacakt›r. Bu durum banka ve flirketleri d›flar›dan riskli bir flekilde
borçlanmaya devam edecektir. Sat›fl gelirlerine oranla yüzde 40 dolaylar›nda
aç›k pozisyonu olan flirketler sat›fl gelirlerine oranla yüzde 9,3 pozisyon kazanc› elde edeceklerdir. Bu çok önemli boyutta bir kazançt›r.
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D›fl Ticaret: ‹thal mallar›n›n fiyatlar› yüzde 17,2 azalacakt›r. ‹thal mallar›n›n
ucuzlamas›, ihraç mallar›n›n pahal›laflmas› sonucunda ithalat 34,8 milyar dolar
artarak, 172,2 milyar dolar dolaylar›na yükselecektir. ‹hracat ise 19,2 milyar dolarl›k bir art›fl kaydederek 104,4 milyar dolar düzeyine yükselecektir. Böylece
d›fl ticaret aç›¤› 67,7 milyar dolara yükselecek, muhtemelen, 2006 y›l› sonunda
31,3 milyar dolar olan cari ifllemler aç›¤› 2007 sonunda 47 milyar dolara yükselecektir. Bu milli gelirin yüzde 10’unu aflan bir cari aç›kt›r.
‹flçiler: ‹flçilerin TL üzerinden reel ücretleri yüzde 1 dolaylar›nda azalacak, fakat TL afl›r› de¤erlendi¤i için ücretler döviz cinsinden yüzde 22 pahal›laflacakt›r. Bu geliflmeler sonucu, 2006 y›l› sonunda 4 milyon 407 bin kifli olan sanayi
istihdam› 26 bin 773 kifli azalacakt›r.
Bu senaryo alt›nda ekonomi tahrip olmaya devam edecek fakat banka ve flirketler d›flar›dan borçland›klar› takdirde çok karl› ç›kacakt›r. Ancak, bu senaryo sürdürülebilir bir senaryo de¤ildir. Ekonomideki k›r›lganl›k her an bir krize dönüflebilir. fiimdi de kriz senaryosunu inceleyelim.
B. Mevcut IMF Program›n›n Devam Ederken Kriz Ç›kmas› Senaryosu
(Kriz Senaryosu):
Kriz senaryosu, Türkiye’nin önlemesi gereken senaryodur. Krizler Türkiye’ye
çok payal›ya mal olmaktad›r. Ancak, bir program de¤iflikli¤i yap›l›p mevcut
trendler de¤ifltirilmezse, her geçen gün böyle bir senaryonun ortaya ç›kma ihtimalini artt›rmaktad›r. Bilindi¤i gibi, krizler üzerinde çal›flma yapan pek çok iktisatç›, ülkelerin cari aç›klar›n›n milli gelire oran› yüzde 5’i aflt›¤›nda kriz riskinin do¤du¤una inanmaktad›r. Türkiye’nin 2006 y›l› sonunda 31.3 milyar dolara ulaflan cari aç›¤› milli gelirin yüzde 7,5’i dolaylar›ndad›r. Esas›nda, TL’nin
afl›r› de¤erli oldu¤u hesaba kat›ld›¤›nda bu oran yüzde 10’lara ulaflmaktad›r.
1994 ve 2001 krizleri deneyimlerimiz çerçevesinde, arzu edilmeyen böyle bir
kriz ç›kmas› durumunda piyasalara yön verecek olan fiyatlar›m›z flunlar olacakt›r:
• Enflasyon yüzde 15 dolaylar›na yükselecektir. Bu beklenti iyimser bir beklentidir. Bir kriz durumunda kurlar›n ve faizlerin h›zla artmas› zaten yukar› do¤ru
bask› alt›nda bulunan enflasyonu hiç de¤ilse yüzde 15 dolaylar›na yükseltecektir.
• Faizler yüzde 22 dolaylar›na yükselecektir. Kriz ç›kmas› durumunda faizler
ilk anda afl›r› bir artma gösterip zaman içinde yat›flmaktad›r. Ancak gene de
yüzde 15 enflasyon tahmini alt›nda faizlerin yüzde 22 dolaylar›na yükselmesi
varsay›m› baflar›l› bir kriz yönetimi gerektiren bir varsay›md›r.
• Ücret art›fllar›n›n yüzde 5 dolaylar›na gerileyecektir. 1994 ve 2001 krizlerinde ücret art›fllar› enflasyonun epey gerisinde kalm›flt›r. Modelimiz milli gelir art›fllar›n› tahmin etmemektedir. Ancak, bilindi¤i gibi kriz yafland›¤› takdirde mil173
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li gelirin düflme olas›l›¤› çok yüksektir. Böyle bir durumda ücretlerin enflasyonun alt›nda kalmas›n› beklemek do¤al kabul edilmelidir.
• Döviz kurlar› yüzde 40,7 artacak. 1994 ve 2001 krizlerinde oldu¤u gibi, cari
aç›klar›n artmas› sonucu do¤an bir kriz kurlar›n h›zla yükselmesiyle bafllamaktad›r. Yükselifl zaman içinde durulmakla beraber, bu yükselifl, TL’nin de¤erini
denge de¤erin alt›na indirecek bir yükselifl olmaktad›r. DPT’nin hesaplad›¤›,
1987 y›l›nda 100 kabul edilen TL de¤eri 2006 y›l› sonunda 179,8 düzeyine yükselmifltir. Bu dönemde TL’nin gerçek de¤erinde de art›fl trendi yaflanm›flt›r.
2007 y›l›nda TL’nin denge de¤eri 161 olarak kabul edilebilir. Döviz kurlar›n›n
yüzde 40.7 artmas›yla TL de¤eri denge de¤erinin alt›na, 147 dolaylar›na gerileyecektir. Kriz ortamlar›nda bu geçerli kabul edilebilecek bir varsay›md›r.
Bu senaryo alt›nda modelimiz çerçevesinde Türkiye ekonomisinin alaca¤› sonuçlar flöyle özetlenebilir:
S›cak Para: Türkiye’ye gelen s›cak paran›n kayb› döviz baz›nda yüzde 13,3
olacakt›r. Dövizin kendi ülkesinde de yüzde 2 dolaylar›nda enflasyon oldu¤unu
varsayarsak bu yüzde 15 dolaylar›nda bir reel kay›pt›r. Bu kay›plar nedeniyle
13.2 milyar dolar dolaylar›nda bir s›cak para ç›k›fl› olacak ve 2006 sonunda Türkiye’de 64 milyar dolar dolaylar›nda olan s›cak para miktar›, 50,8 milyar dolara gerileyecektir. Bu geliflmeler sonucu s›cak paran›n toplam kayb› 6,8 milyar
dolar dolaylar›nda olacakt›r. Yaflanan krizlerde bu kay›p makul düzeylerde bir
kay›pt›r. S›cak para kalk›nmakta olan piyasalara geldi¤inde bu riski kabullenmekte ve çok yüksek kazançlar elde etmektedir. Bu sözünü etti¤imiz kay›p kazançlardan kaybedilen bir kay›pt›r. Türkiye aç›s›ndan bakt›¤›m›zda ise s›cak paran›n bu kayb›, Türkiye’ye s›cak paran›n maliyetinin azalmas›ndan kaynaklanan
bir kazançt›r. Ancak, flunu da ifade etmek yerinde olacakt›r. Yaflanan krizlerden s›cak para da dersler alm›flt›r. Söz konusu kay›plara u¤ramamak için s›cak
para kriz do¤urabilecek bir “sürü hareketinden” kaç›nmaktad›r. Bu da kriz ihtimalini azaltan bir durumdur.
Banka ve fiirketler: Banka ve flirketler yabanc› para (döviz) üzerinden borçlanmalar›n›n nominal maliyeti yüzde 47,1, enflasyondan ar›nd›r›lm›fl maliyeti
ise yüzde 27,9 dolaylar›nda olacakt›r. Sat›fl gelirlerine oranla yüzde 40 dolaylar›nda aç›k pozisyonu olan flirketler sat›fl gelirlerine oranla yüzde 7,3 pozisyon
kayb›na u¤rayacaklard›r. Bir kriz durumunda döviz pozisyonu aç›k olan banka
ve flirketlerin ayakta kalmas› çok zordur. Döviz borçlar› uzun vadeli olan flirketler üzerindeki tahribat çok büyük olmayabilir. Ancak son dönemlerde flirketlerin k›sa vadeli döviz borçlar› h›zla art›fl gösterdi¤inden bu durum rahatlat›c› bir
durum de¤ildir.
D›fl Ticaret: ‹thal mallar›n›n fiyatlar› yüzde 24,8 at›fl olacakt›r. ‹thal mallar›n›n pahal›laflmas› sonucunda ithalat 23,2 milyar dolar azalarak, 114,1 milyar do174
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lar dolaylar›na gerileyecektir. ‹hracat ise 12,0 milyar dolarl›k bir azal›fl kaydederek 73,3 milyar dolar düzeyine gerileyecektir. Böylece d›fl ticaret aç›¤› 40,8
milyar dolara gerileyecek, muhtemelen, 2006 y›l› sonunda 31,3 milyar dolar
olan cari ifllemler aç›¤› 2007 sonunda 20,1 milyar dolar olacakt›r. Türkiye’nin
bundan önce yaflad›¤› krizlerde, kriz y›llar›nda cari ödemeler dengesi fazla vermiflti. Modelimiz, son geliflmeler çerçevesinde ve varsayd›¤›m›z çapta bir kriz
alt›nda, cari ödemeler aç›¤›n›n daralaca¤›n› ancak yine de oldukça yüksek düzeylerde kalaca¤›n› tahmin etmektedir.
‹flçiler: Varsay›mlar›m›z alt›nda, iflçilerin TL üzerinden reel ücretleri yüzde 8,7
dolaylar›nda, döviz cinsinden ise yüzde 25.4 dolaylar›nda azalacakt›r. Yani,
kurlar›n artmas›yla döviz cinsinden iflçilerin ücretleri ucuzlayacakt›r. 2006 y›l›
sonunda 4 milyon 407 bin kifli olan sanayi istihdam› 320 bin 794 kifli artacakt›r.
Muhtemelen bu art›fl, ithal aramal› yerine yerli aramal› kullan›m›ndan ve üretimin Türkiye’ye kaymas›ndan kaynaklanacakt›r.
Görüldü¤ü gibi Türkiye’nin bir kriz yaflamas› döviz pozisyonu aç›k olan banka
ve flirketlerin ve ülkeye gelen s›cak paran›n büyük kay›plara u¤ramas›yla sonuçlanacakt›r. Gerçi, kriz ekonominin kendini düzeltme çabas› olarak da görülebilir. Fakat, kriz sarkaç misali, afl›r› bir reaksiyonla sonuçlanmaktad›r. Bu nedenle de kriz, baz› olumlu geliflmeler yan›nda ciddi boyutlarda olumsuzluklar yaratmaktad›r. Bu nedenle Türkiye’nin kriz önleyici tedbirleri almada gecikmemesi
gerekmektedir. Özellikle flirketlerin bu yöndeki tedbirleri kuvvetle desteklemesi gerekir. fiimdi de kriz önleyici senaryolar›m›z› sunaca¤›z.

C. TL De¤erinin “Denge” De¤erine Getirilmesi senaryosu: (Denge Senaryosu):
Bu senaryoya “yüksek faiz düflük kur” sarmal›n›n k›r›lmas› senaryosu da denebilir. Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu, d›fl kayna¤a dayal› istikrar paketi uygulamas› sonucu ülkenin s›cak paraya teslim olmas› ve TL’nin afl›r› de¤erlenmesidir. Bu senaryo enflasyon, faiz ve kur hedeflemesi senaryosudur. Hedeflenecek ve piyasalara yön verece fiyatlar flunlar olacakt›r:
• Enflasyon yüzde 10 dolaylar›nda tutulacakt›r. Yukar›da birinci senaryomuzda
da enflasyon hedefimizi yüzde 10 olarak alm›flt›k. Ancak bu senaryo alt›nda
yüzde 10 enflasyon hedefinin tutturulmas› daha güçlü politikalar gerektirir.
Çünkü bu senaryo alt›nda döviz kurlar› önemli boyutlarda artacakt›r. Uygulama
s›ras›nda artan ithal mal fiyatlar›n›n Türkiye’de üretilen mal fiyatlar›na referans
olarak al›nmamas› sa¤lanmal›, yerli mallara, ithal mallara karfl› fiyat avantaj› kazand›r›lmas› gerekir.
• Faizler yüzde 15 dolaylar›nda tutulacakt›r. Türkiye s›cak paray› ürkütmemek
için faizleri yüksek tutma e¤ilimindedir. Ancak faizler bünyelerinde risk primi
de tafl›rlar. Bu senaryo alt›nda ekonominin riskleri önemli oranlarda azalaca¤›n175
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dan faizlerin düflürülebilmesi gerekir. Ayr›ca, bu senaryo alt›nda s›cak paran›n
bir k›sm›n›n yurt d›fl›na ç›kaca¤› da hesaba kat›lmal›d›r.
• Ücret art›fllar›n›n yüzde 10 dolaylar›nda tutulacakt›r. Bu senaryo alt›nda ücretler enflasyon kadar artacak, bir reel ücret kayb› olmayacakt›r. Ancak döviz kurlar› enflasyondan h›zl› artaca¤›ndan, döviz cinsinden iflçilik ucuzlayacakt›r.
• Döviz kurlar› yüzde 22,9 artacakt›r. Döviz kurlar›ndaki bu art›fl TL’nin de¤erini “denge” de¤eri olarak kabul edilebilecek 161’e indirecektir. Dolar cinsinden bakacak olursak bu senaryo alt›nda dolar kuru 1,79 YTL/$ olacakt›r. Bu senaryonun esas hedefi TL’yi denge de¤erine ulaflt›rmakt›r. TL’nin denge de¤erine ulaflmas›n› sa¤layacak politikalar çok önemlidir. Politikalar, Türkiye’nin
borçlanan de¤il, borç ödeyen bir ülke haline getirilmesi için düzenlenecektir.
Hem flirketlerin hem de devletin d›fl borçlar›n› azaltmak için dövize talep yaratmalar› gerekmektedir.
Bu senaryo alt›nda modelimiz çerçevesinde Türkiye ekonomisinin alaca¤› sonuçlar flöyle özetlenebilir:
S›cak Para: Türkiye’ye gelen s›cak paran›n kayb› döviz baz›nda yüzde 6,4 olacakt›r. Dövizin kendi ülkesinde de yüzde 2 dolaylar›nda enflasyon oldu¤unu
varsayarsak bu yüzde 8,3 dolaylar›nda bir reel kay›pt›r. Bu kay›plar nedeniyle
8,1 milyar dolar dolaylar›nda bir s›cak para ç›k›fl› olacak ve 2006 sonunda Türkiye’de 64 milyar dolar dolaylar›nda olan s›cak para miktar›, 55,9 milyar dolara gerileyecektir. Bu geliflmeler sonucu s›cak paran›n toplam kayb› 3,6 milyar
dolar dolaylar›nda olacakt›r. Bu senaryonun en riskli yan› bu kay›plar nedeniyle daha fazla s›cak para ç›k›fl› olmas›d›r. Bu görüldü¤ü kadar önemli bir risk olmayabilir. Bunun iki nedeni bulunmaktad›r. Kaçmak kriz senaryosuna kay›fl
do¤urabilece¤inden s›cak para böyle bir hareketten kaç›nacakt›r. Öbür yandan
cari aç›klardaki azalma da nedeniyle daha fazla s›cak para kaç›fllar› ekonomiyi
sarsmayacakt›r
Banka ve fiirketler: Banka ve flirketler yabanc› para (döviz) üzerinden borçlanmalar›n›n nominal maliyeti yüzde 28,5, enflasyondan ar›nd›r›lm›fl maliyeti
ise yüzde 16,8 dolaylar›nda olacakt›r. Sat›fl gelirlerine oranla yüzde 40 dolaylar›nda aç›k pozisyonu olan flirketler sat›fl gelirlerine oranla yüzde 4,2 pozisyon
kayb›na u¤rayacaklard›r. Bu denli pozisyon kay›plar› bir k›s›m flirketlerimizi
zor duruma sokabilir, baz› flirketlerin el de¤ifltirmesine neden olabilir.
D›fl Ticaret: ‹thal mallar›n›n fiyatlar› yüzde 14,0 art›fl olacakt›r. ‹thal mallar›n›n pahal›laflmas› sonucunda ithalat 12,3 milyar dolar azalarak, 125,0 milyar dolar dolaylar›na gerileyecektir. ‹hracat ise 6,1 milyar dolarl›k bir azal›fl kaydederek 73,3 milyar dolar düzeyine gerileyecektir. Böylece d›fl ticaret aç›¤› 45,8 milyar dolara gerileyecek, muhtemelen, 2006 y›l› sonunda 31,3 milyar dolar olan
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cari ifllemler aç›¤› 2007 sonunda 25,1 milyar dolar olacakt›r. Bu senaryo alt›nda
TL’nin denge de¤erine gerilemesine ra¤men ihracat›n artmamas›n›n nedeni, ihracat›n ithal ba¤›ml› hale gelmifl olmas›d›r. Ancak ihracattaki gerileme, ithalattaki gerilemenin yar›s› mertebelerinde kalacakt›r.
‹flçiler: Varsay›mlar›m›z alt›nda, iflçilerin TL üzerinden reel ücretleri de¤iflmeyecek, ancak, döviz cinsinden ücretler yüzde 10,5 dolaylar›nda azalacakt›r. Bu
nedenlerden, 2006 y›l› sonunda 4 milyon 407 bin kifli olan sanayi istihdam› 12
bin 739 kifli artacakt›r. Muhtemelen bu art›fl, ithal aramal› yerine yerli aramal›
kullan›m›ndan ve üretimin Türkiye’ye kaymas›ndan kaynaklanacakt›r.
Görüldü¤ü gibi, bu senaryo alt›nda TL de¤eri denge de¤erine kavuflaca¤›ndan
ekonomide önemli düzelmeler olmaktad›r. Bu düzelmeler sonunda ekonomi ilerideki y›llarda esas potansiyelini devreye koyabilecek, düzelmelerin etkileri ilerideki y›llarda kar topu fleklinde yaflanacakt›r. Ancak, ekonomi düzelirken mikro bazda, daha önce riske girip döviz pozisyonunu açan flirketler oldukça zor durumlarda kalacakt›r. Bu nedenle de TL de¤erinin bir aflamada dengeye kavuflturulmas› yerine, dengeye yönlendirilmesi arzu edilebilir. Bu dengeye yönelifl
de ilerideki y›l dengeye ulaflmay› kolaylaflt›rabilir. fiimdi de, son senaryo olarak bu senaryoyu incelemeye geçiyoruz.

D. TL De¤erinin “Denge” De¤erine Yönlendirilmesi Senaryosu: (Yönlendirme
Senaryosu):
Bu senaryonun denge senaryosundan fark› TL’yi denge de¤erine bir hamlede
ulaflt›rmamas›d›r. Senaryo, TL de¤erini denge de¤erine getirme yerine, flirketler üzerindeki olumsuz etkiyi azaltacak, zamana yayacak, bu ara flirketlere gerekli tedbirleri alma imkan› sa¤layacak bir senaryodur. Bu senaryo, “yüksek faiz düflük kur” sarmal›n› k›rmay› amaçlayan, tart›fl›lmas› gereken, baz› hedefleri
de¤ifltirilebilecek bir senaryodur. Burada senaryoyu bizim hedeflerimiz alt›nda
inceleyece¤iz. Hedeflenecek ve piyasalara yön verece fiyatlar flunlar olacakt›r:
• Bir önceki denge senaryosunda oldu¤u gibi enflasyon yüzde 10 dolaylar›nda
tutulacakt›r.
• Bir önceki denge senaryosunda oldu¤u gibi faizlerin yüzde 15 dolaylar›nda tutulmas› hedeflenmektedir.
• Bir önceki denge senaryosunda oldu¤u gibi ücret art›fllar›n›n yüzde 10 dolaylar›nda tutulmas› hedeflenmektedir.
• Bu senaryonun bir önceki senaryodan fark› döviz kurlar›n›n yüzde 13,9 artacak olmas›d›r. Dolar aç›s›ndan bakacak olursak, bu senaryo alt›nda dolar kuru
1,66 YTL/$ düzeyine yükselecektir. Döviz kurlar›n›n k›s›tl› artmas› TL’nin
“denge” de¤erine yöneltecek fakat ulaflt›rmayacakt›r. Fakat, bu senaryonun flir177
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ketlere maliyeti daha düflük olacakt›r. fiirketler de alacaklar› tedbirlerle kurlar›n
dengeye yönelmesine katk›da bulunabilecektir.
Bu senaryo alt›nda modelimiz çerçevesinde Türkiye ekonomisinin alaca¤› sonuçlar flöyle özetlenebilir:
S›cak Para: Türkiye’ye gelen s›cak paran›n kazanc› döviz baz›nda yüzde 1,0
olacakt›r. Dövizin kendi ülkesinde de yüzde 2 dolaylar›nda enflasyon oldu¤unu
varsayarsak bu yüzde 1,0 dolaylar›nda bir reel kay›pt›r. Bu kayb›n düflük olmas› nedeniyle 2,6 milyar dolar dolaylar›nda bir s›cak para ç›k›fl› olacak ve 2006
sonunda Türkiye’de 64 milyar dolar dolaylar›nda olan s›cak para miktar›, 61,4
milyar dolara gerileyecektir. Bu geliflmeler sonucu s›cak paran›n toplam kazanc› 0,6 milyar dolar dolaylar›nda olacakt›r. Bu Türkiye için 0,6 milyar dolar s›cak para maliyeti anlam›na gelmektedir.
Banka ve fiirketler: Banka ve flirketler yabanc› para (döviz) üzerinden borçlanmalar›n›n nominal maliyeti yüzde 19,1, enflasyondan ar›nd›r›lm›fl maliyeti ise
yüzde 8,3 dolaylar›nda olacakt›r. Bu maliyetler tafl›nabilir yüklerdir. Sat›fl gelirlerine oranla yüzde 40 dolaylar›nda aç›k pozisyonu olan flirketler sat›fl gelirlerine oranla yüzde 1,4 pozisyon kayb›na u¤rayacaklard›r. Bu denli pozisyon kay›plar› da flirketlerimizin kald›rabilece¤i kay›plard›r.
D›fl Ticaret: ‹thal mallar›n›n fiyatlar› yüzde 5,6 art›fl olacakt›r. ‹thal mallar›n›n
pahal›laflmas› sonucunda ithalat 2,4 milyar dolar azalarak, 134,9 milyar dolar
dolaylar›na gerileyecektir. ‹hracat ise 0,8 milyar dolarl›k bir azal›fl kaydederek
84,4 milyar dolar düzeyine gerileyecektir. Böylece d›fl ticaret aç›¤› 50,4 milyar
dolara gerileyecek, muhtemelen, 2006 y›l› sonunda 31,3 milyar dolar olan cari
ifllemler aç›¤› 2007 sonunda 29,7 milyar dolar olacakt›r.
‹flçiler: Varsay›mlar›m›z alt›nda, iflçilerin TL üzerinden reel ücretleri de¤iflmeyecek, ancak, döviz cinsinden ücretler yüzde 3,4 dolaylar›nda azalacakt›r. Bu
nedenlerden, 2006 y›l› sonunda 4 milyon 407 bin kifli olan sanayi istihdam› 4 bin
156 kifli artacakt›r.
Görüldü¤ü gibi, bu senaryo alt›nda TL “yüksek faiz düflük kur” döngüsü ters
çevrilmekte fakat yeterli kabul edilebilecek düzelmeler elde edilememektedir.
Anca, bu senaryonun iyi taraf› iyi yöne yönelen geliflmelerin ileride meyvelerini verecek olmas› beklentisidir.
III. ÖZET VE DE⁄ERLEND‹RME
Burada inceledi¤imiz dört senaryo bizim seçti¤imiz dört senaryodur. Kulland›¤›m›z model ve senaryolar gelifltirilebilir. Bir önceki bölümde önerdi¤imiz program ilkelerinde söz etti¤imiz gibi, senaryolar›n nimet ve külfetinin adil da¤›l›m›n›n gerektirdi¤i düzeltmeler yap›labilir. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda önerilerimiz
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kesin öneriler de¤il örnek önerilerdir. Ancak, bu inceledi¤imiz örnek öneriler
Türkiye gerçekleri alt›nda 107 baz› sonuçlara varmam›z› da mümkün k›lmaktad›r. Bu sonuçlar› flöyle özetleyebiliriz:
• Türkiye ekonomisi mevcut IMF destekli ve denetimli programla kendisini 21.
yüzy›la haz›rlayamaz. IMF destekli ve denetimli program›n Türkiye ekonomisine maliyeti çok yüksektir. Program ayn› flekilde uyguland›¤›nda Türkiye’nin
kriz riski daha da artacakt›r. Do¤abilecek kriz, bugün uygulanmakta olan programdan yarar sa¤layanlar› da çok zor durumlara sokacakt›r.
• Türkiye hem uygulamakta oldu¤u programlar›n maliyetini azaltmak, hem de
do¤abilecek bir krizi önlemek için gerekli tedbirleri almak zorundad›r.
• Al›nmas› gereken tedbirlerin bafl›nda afl›r› ucuzlam›fl olan dövizin pahal›laflt›r›lmas› gelmektedir. Afl›r› ucuzlam›fl döviz Türkiye’yi üretmeden, ailenin gümüflünü satarak, borçlanarak tüketen bir ülke haline sokmufltur.
• Türkiye iyi bir enflasyon, faiz, ücret ve kur hedeflemesiyle “yüksek faiz düflük
kur” sarmal›n› k›rarak ekonomisini sürdürülebilir bir at›l›m içine sokabilir. Yukar›da inceledi¤imiz senaryolar bunu göstermektedir.

107 Kulland›¤›m›z model istatistik yöntemleriyle 1988-2006 y›llar›n› kapsayan bir veri
taban›ndan elde edilmifl parametreleri kullanmaktad›r.
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