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1. ODAK GRUBUNA ‹L‹ﬁK‹N B‹LG‹ NOTU
Çal›ﬂman›n di¤er bir safhas›n› oluﬂturan Odak Grubu çal›ﬂmas›nda Prof. Dr. ‹zzettin Önder Prof.
Dr. Türkel Minibaﬂ, Prof. Dr. Eser Karakaﬂ, Dr. Veysi Sevi¤ ve U¤ur Civelek ile anket sonuçlar›
do¤rultusunda 2007 y›l›n›n de¤erlendirilmesi ve 2008 y›l› için ekonomik göstergelere yönelik
beklentiler tart›ﬂ›lm›ﬂ ve perspektifler sunulmuﬂtur.
Prof. Dr. Türkel Minibaﬂ, ‹stanbul Üniversitesi ‹ktisat Fakültesi ö¤retim üyesidir. Kad›n ve çocuk
üzerine çal›ﬂmalar da yapan Prof.Dr. Türkel Minibaﬂ halen ‹stanbul Üniversitesi ‹ktisat Fakültesi
‹ktisat Bölümünde Uluslararas› ‹ktisat ve ‹ktisadi Geliﬂme Anabilim dal›nda ö¤retim üyesi olarak
görev yapmaktad›r. 1994’den beri Cumhuriyet Gazetesi’nin köﬂe yazar›d›r; yaz›lar› Pazartesi günleri “Gözucuyla” baﬂl›¤› alt›nda yay›nlanmaktad›r. Ça¤daﬂ Yaﬂam› Destekleme Derne¤i Genel
Baﬂkan Yard›mc›s› olan Prof.Dr.Türkel Minibaﬂ, Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakf›
Mütevelli Heyet Üyesi, Türk Kültür Vakf›, Türkiye Avrupa Vakf›, Türk Ça¤ Vakf›, ‹stanbul
Mülkiyeliler Vakf›, Sosyal Demokrasi Vakf› gibi vak›flar›n da kurucu üyesidir.
Prof. Dr. Eser Karakaﬂ, lisans e¤itimini Bo¤aziçi Üniversitesi ‹ktisat Bölümünde tamamlad›ktan
sonra ‹stanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Bölümü’nde yüksek lisans ve doktora e¤itimi alm›ﬂ ayn› üniversitede 1987 y›l›nda yard›mç› doçent, 1990 y›l›nda docent, 1996
y›l›nda da profesörlü¤e yükselmiﬂtir. Kamu ekonomisi, AB Bütçesi, Vergi teorisi alanlar›nda
yaz›lm›ﬂ çok say›da ulusal ve uluslararas› yay›n› bulunan Eser Karakaﬂ, halen Bahçeﬂehir Üniversitesi ‹ﬂletme Fakültesi ö¤retim üyesi olarak çal›ﬂmaktad›r.
Prof. Dr. ‹zzettin Önder, ‹stanbul Üniversitesi ‹ktisat Fakültesi emekli ö¤retim üyesi ve halen
Bo¤aziçi Üniversitesi ö¤retim üyesidir. Akademik yaﬂam› boyunca ‹ngiltere’de York Üniversitesi, Japonya’da Seijo Üniversitesi, ABD’de Iowa ve Minnesota Üniversiteleri’nde çeﬂitli burslarla
araﬂt›rmac› olarak görev ald›. Uluslararas› Maliye Enstitüsü, Maliye E¤itim Sempozyumu ile
Ekonomik ve Sosyal Etüdler Konferans Heyeti üyesidir. 1991 – 1992 y›llar›nda Vergi Konseyi
Üyeli¤i yapt›. Yurt d›ﬂ›nda ve yurt içinde akademik dergilerde Türkçe ve ‹ngilizce makaleleri
yay›nlanan ‹zzettin Önder, Sol dergisinin düzenli yazarlar›ndand›r.
Dr. ‹. Veysi Sevi¤, çeﬂitli kurumlarda üst düzey yöneticilik, yönetim kurulu üyeli¤i yapm›ﬂt›r.
Marmara Üniversitesi ‹kﬂtisadi ‹dari Bilimler Fakültesi ö¤retim üyeli¤i ve ICC Vergi Konseyi
Türkiye Temsilcili¤i yapmaktad›r.
U¤ur Civelek, 1981 y›l›nda ‹stanbul Üniversitesi ‹ktisat Fakültesi'nden mezun oldu. 1984' e kadar
ticaretle u¤raﬂan aile ﬂirketinde çal›ﬂt›. Daha sonra finans konusuna a¤›rl›k verdi, bir çok ﬂirkette
yöneticilik yapt›. 1994 sonras›nda E¤itim ve Dan›ﬂmanl›k konusunda yo¤unlaﬂt›. Ekonomi,
piyasalar ve risk yönetimi konusunda uzmanlaﬂt›. Halen e¤itim ve dan›ﬂmanl›k alan›nda serbest
çal›ﬂmakta, ekonomi ve piyasa konular›nda araﬂt›rmalar ve köﬂe yazarl›¤› yapmaktad›r.
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2. ODAK GRUBU ÇALIﬁMASININ SONUÇLARI
Prof. Dr. TÜRKEL M‹N‹BAﬁ (‹stanbul Üniversitesi Ö¤retim Üyesi)
• 2007 y›l›ndaki genel seçim nedeniyle bütçe disiplininden uzaklaﬂ›ld›¤›n› düﬂünüyor musunuz?
E¤er düﬂünüyorsan›z sizce 2008’de de bir risk olarak kendisini hissettirebilir mi?
2007 y›l›n› tek baﬂ›na ele alamay›z, mali disiplin aç›s›ndan de¤erlendirilebilmek için özellikle 1.
AKP döneminin son y›l› oldu¤u için 2002-2007 aral›¤›na bakmak daha do¤ru olur. Çünkü
2007’ye girinceye kadar ekonomide daha önce 2000 ve 2001 krizinin üzerine AKP hükümeti
geldi¤inden bir iyileﬂtirme söz konusu olmuﬂtur, ama 2002’den 2007’ye geliﬂ kolay bir ortamda
gerçekleﬂti. Bu ekonomi program›n›n etkisi ile olan bir ﬂeydi. Çünkü program 2000 y›l›nda
baﬂlad›¤›nda ilk 1-1,5 y›lda baz› ülkeler kriz yaﬂayabilirler, bir baﬂka deyiﬂle al›ﬂma döneminin
getirdi¤i bir kriz süreci yaﬂanabiliyor, ama ayn› süreçte e¤er küresel bir kriz yoksa ülkeler bunu
atlatabiliyor, bu sadece program›n ilk ﬂok etkisi ile olan krizlerdi. ‹ﬂte Türkiye bu riskleri
rahatl›kla atlatarak 2002 y›l›na geldi. Öte yandan Türkiye’nin 2007’ye geliﬂi daha kolay bir ortamda gerçekleﬂti, çünkü bu kolay ortam, dünyada k›sa vadeli sermaye hareketlerinin kendisine adres
arad›¤› bir döneme rastlad› ve Türkiye’de yüksek faiz nedeniyle k›sa vadeli sermaye hareketleri
do¤ru adrese gelmiﬂ oldu. Öte yandan yüksek faiz sadece k›sa vadeli sermaye hareketlerinin ülkeye gelmesi için ortaya konulan bir para politikas› de¤ildi, ayn› süreç enflasyonu aﬂa¤›ya çekebilmek için de yüksek faiz ile mümkün olurken ülkedeki üretim kapasitesinin art›r›labilmesi için
düﬂük kur politikas›n›n uygulanmas› gerekiyordu. Bu yüksek faiz-düﬂük kur politikalar› süreklilik
arz etti¤i zaman, bir süre sonra art›k iﬂlevini görmemeye baﬂlar, o da her ﬂey gibi marjinaline gelir.
2007’nin art›k doymuﬂlu¤un oldu¤u bir y›l olaca¤› baﬂtan belliydi, daha da önemlisi küresel krizin
ivme kazand›¤› bir y›ld› da. 2006 sonu itibariyle geliﬂmiﬂ ülkelerde zaman zaman durgunlu¤un
kendini gösteriyor olmas›, geliﬂmiﬂ ekonomilerin ekonomik büyümeleri gerçekleﬂse dahi iﬂsizlik
oranlar›n›n artmaya baﬂlamas›, bize zaten bu ortam›n yeniden bir küresel krizin yükselme ivmesi
kazanaca¤›n› gösteriyordu. 2007’ye girerken ben geçti¤imiz sene “ateﬂ üzerinde yürünecek bir y›l
olaca¤›n›” söylemiﬂtim. Bu y›l ne yaz›k ki do¤ru ç›kt›, ama bu benim do¤rum de¤il, bütçeden sapmay› getiren bir do¤ruydu. Bu bütçeden sapmay›, iktisatç›lar genellikle AKP’nin önündeki iki
seçimine ba¤l›yorlar, ama sadece bu iki seçime ba¤layamayaca¤›m›z için bu aç›klamay›
yap›yorum. Çünkü bu tür kriz zamanlar›nda hükümetlerin bütçeden fonlama yapmalar› gerekebilir. Ama AKP’nin buradaki dezavantaj›, hükümet olarak bakt›¤›m›zda, önünde iki seçim olmas›
ve bundan dolay› bütçeden sapman›n garanti oldu¤udur. Ben bütçeden sapma oldu¤una
inan›yorum, kald› ki rakamlar da bunu do¤ruluyor, ama bu olumsuzlu¤un önlenebilmesi
mümkünken 2008’e bu sapma devam ederek gidecek. Çünkü hükümetin önünde bir yerel seçim
ortam› var, bundan dolay› s›k› politikalara birdenbire geri dönmesi mümkün de¤il, kald› ki h›zl›
büyümeyi gerçekleﬂtirebilmesi için de yüksek faiz uygulamas›na devam edecek. Dolay›s›yla 2008
y›l›n faiz d›ﬂ› fazla hedefi, ki ﬂu anda bütçenin sadece Ocak ay›nda vermiﬂ oldu¤u aç›k da bunu
gösteriyor, tutturmakta zorlanabilece¤i bir y›l olabilir.
• Bilindi¤i üzere 2008 y›l›n›n May›s ay›nda IMF ile Türkiye aras›ndaki mevcut anlaﬂma sona eriyor. Sözkonusu tarihten sonras› için IMF ile iliﬂkiler devam etmeli mi? E¤er etmesini düﬂünüyorsan›z, ne ﬂekilde devam etmeli?
Bir yurttaﬂ olarak IMF ile iliﬂkilerin üzerine kurulu bir ekonomik program› onaylamam mümkün
de¤il, özellikle demokrasi ve tam ba¤›ms›zl›¤a inanan bir yurttaﬂ olarak. Ama IMF ile iliﬂkilerin
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devam etmiyor olmas›, Türkiye’nin IMF’den kurtulmas› anlam›na gelmeyecek. ‹htiyari stand-by
anlaﬂmas› ise, zaten bu toplumdaki baz› muhalefet odaklar›n› yumuﬂatmak ad›na yap›lan “hafif bir
pansuman” halini alacakt›r. Bunun da nedenini düﬂünmemiz laz›m. 2008 May›s’›nda IMF’nin
olmamas›n›n arkas›ndaki nedeni, sadece “Türkiye ekonomisi iyileﬂti¤i, raya oturdu¤u” için
olmayacak, aksine dünya krizi ﬂu anda en tepe noktalar›n› yaﬂarken Türkiye ekonomisi üzerinden
böyle bir kontrol mekanizmas›n›n kald›r›lmas›n› ﬂüphe ile karﬂ›lamak gerekir. Kald› ki bunun bir
siyasi karﬂ›l›¤›n›n olmas› gerekti¤ini düﬂünmemizin do¤ru olaca¤› fikrini taﬂ›yorum.
Türkiye IMF’nin neredeyse tek ve en karl› müﬂterisi konumundad›r. IMF için gözden ç›kar›lmayacak kadar karl›, verimli bir ülke Türkiye. Bu da gözard› edilemez, IMF art›k hantal ve iﬂlevini
yitirmiﬂ bir kuruluﬂ, görevinin bitiyor ve gidiyor olmas›n›n büyüsüne kap›lmamam›z gerekir.
Halbuki ﬂimdi IMF’nin yerini DTÖ ald›. Ülkeler art›k uluslararas› küresel anlaﬂmalarla kendilerini ba¤lad›klar›ndan, IMF gibi bir denetleyici ya da yapt›r›mc›n›n tepesinde olmas› çok gerekmiyor art›k. Bunu firmalar zaten denetim kurumlar› arac›l›¤›yla yap›yorlar.
• Hükümetin izledi¤i enflasyon hedeflemesi program›n› nas›l de¤erlendirebiliriz? Son zamanlarda yap›lan çeﬂitli zamlar› da göz önüne al›rsak, hedeflenen enflasyon oran›ndan sapma bekliyor
musunuz?
2007 y›l›nda iki tane seçimin olmas› do¤al olarak enflasyonun belli sapmalar›n›n olaca¤›n› gösteriyordu, zaten IMF de bu yap›sal reformlar›n geri kalan k›sm›n›n ancak bu parti ile devam edildi¤inde olabilece¤ini ve bir hükümet de¤iﬂikli¤i olmamas› gerekti¤ini biliyordu. Yani siyasi
olarak böyle olmas› gerekiyor diye bakt›¤› için baz› program›n baz› noktalar›n›n yap›lmamas›n›
uygun buldu. Orada sadece bir tek s›k›nt› vard›, devlet memurlar›n›n maaﬂlar›n›n fazla yükseltilmemesi idi, zaten hükümetin bileﬂiminde devlet memurlar›na verilecek zam, hükümete fazlaca oy getirmezdi, önemli olan devlet memuru olmayan kesimin oylar› idi, dolay›s›yla hükümetin
yapm›ﬂ oldu¤u yard›mlar da dahil olmak üzere IMF taraf›ndan bütçeden çok büyük bir sapma
olarak adland›r›lmad›. Bana kal›rsa da büyük bir sapma göstermedi bu noktada, bunu hükümetin
belli vergilerle telafi etmesi mümkündü, ne var ki burada tek nokta 2007’deki zamlar›n 2008’e
aktar›lmas›yd›. 2007 çok fazla bütçeden sap›l›nmayan bir y›l olarak ortaya ç›kt›, ama 2008’in daha
baﬂ›nda do¤algaz, elektrik zamlar› ile zaten enflasyon hedeflemesinde zorlan›lacak bir y›l olaca¤›
belli oluyor. Daha da önemlisi Türk iﬂadamlar› büyük sermaye üretimini d›ﬂar›ya kayd›rd›¤› için
zaten içeride iﬂsizlik ve enflasyon ile birlikte yaﬂanan bir stagflasyon sürecinin yeniden gündeme
gelmesini beklemek durumday›z.
Yüksek faiz haddi de enflasyonu frenlemekte yeterli olmuyor art›k, faizler yüksek oldu¤u sürece
maliyetler de yükselece¤inden, Türkiye için kesin bir ﬂey söylemek zor ama maliyet enflasyonu
kendini gösterebilir ve döviz kurunun yükselmeye baﬂlamas› da durumu giderek kötüleﬂtirebilir,
biz bu noktada bunun suçunu dünya krizine ba¤layamay›z.
• 2008 y›l›nda dünya ekonomisine yön veren ABD ekonomisinde durgunluk beklentisi içerisinde
olunmas›, Türkiye ekonomisinin temel makro ekonomik göstergelerini nas›l etkileyecektir?
2008’de dünya ekonomisine yön verecek olan ABD ekonomisi olmayacak, art›k küreselleﬂme
aﬂamas›n› tamamlam›ﬂ olan firmalar olacak. Bu firmalar›n da ABD menﬂeli veya baﬂka bir ülke
menﬂeli olmas› çok önemli de¤il, küresel düzende firmalar devletin üzerinde bask› yaparak kendilerine alan aç›yorlar, kendi yat›r›mlar›n› yönlendirmeye çal›ﬂ›yorlar. Dolay›s›yla ABD ekonomisine burada damgas›n› vurmas› sadece bir kredi krizi üzerinden olabilir, bunun ad› bazen mort-
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gage olacakt›r bazen farkl› bir alandan ortaya ç›kabilir, ama buradaki sorun ABD ekonomisinin
durgunlu¤u aﬂabilmesi için kendisine nas›l kaynak yarataca¤› ile ilgili olacak ama damgay› vuran
firmalar›n karar› olacak. Zaten bakt›¤›m›z zaman dünyay› yöneten firmalar›n art›k giderek tekel
ve ulusötesi firmalar oldu¤unu, gerek AB üzerinde gerek ABD gerekse ticari birlikler NAFTA
gibi üzerinde yapt›r›m gücü çok yüksek bir organizasyona sahip olduklar›n› görüyoruz. Baﬂta
söyledi¤im küresel anlaﬂmalar, ekonomi politikalar›n›n oluﬂturulmas›nda zaten bu firmalar yer
al›yor. ABD de ekonomiyi firmalar üzerinden etkiliyor.
• Büyüme performans›n›n giderek ivme kaybediyor olmas› nelere ba¤lanabilir? Bir de yine bu
soruyla ba¤lant›l› olarak, büyümenin ne zaman istihdam yarataca¤› konusundaki düﬂüncelerinizi
alabilir miyiz?
2007, büyüme yönünden o kadar ﬂikayet edilecek bir y›l de¤il, geçen y›llardaki performans›
göstermese de bu çok normal bir süreç. Tüm yap›sal uyum programlar›nda, program para politikalar› endeksli oldu¤u için zaten o h›zl› büyümenin program baﬂlang›ç y›llar›nda sa¤lanmas› çok
normaldir.
Program›n büyüme hedefi bir taraftan gelen k›sa vadeli sermaye hareketleri ile sa¤lan›yordu, di¤er
yandan da d›ﬂar›dan gelen kredilerle sa¤lan›yordu. D›ﬂar›dan gelen krediler Türkiye’nin 1980’li
y›llara gelmesine neden olan sorun, devletin borçlar›n›n fazlal›¤› idi. 1980 sonras› süreçte en
büyük handikaplardan bir tanesi bunun nas›l minimize edilece¤i idi. Yap›sal uyum program›
devletin küçülmesi üzerine kuruldu¤u için devlet hizmet sektöründe bulunmad›¤› veya baz› alanlardan ç›kt›¤› için devletin borçlanma gere¤i azal›yor. Türkiye’de son dört y›ld›r sendikasyon
kredileri üzerinden yani özel kesim borçlar› art›yor. Bunun as›l sorun olan noktas›, özel kesim
içinde finans sektörünün borçlanmas›n›n çok yüksek olmas›. Bu da ﬂunu gösteriyor, büyümeye
bakt›¤›m›zda sektörlerin bir önceki y›la göre ne kadar büyüdü¤üne bakarken, bunlar›n hangi tür
kredilerle yat›r›mlar›n› sa¤lad›¤›na bakmak gerekir. Sanayi sektöründeki büyümenin kayna¤›n›
nereden buldu¤una bak›lmas› gerekir.
Dolay›s›yla hizmet sektöründeki büyümenin fazla oldu¤unu söyleyebiliriz. Ticaret sektörü inﬂaat
ve bu sektörlerdeki büyüme, arkas›nda reel sektörden gelen destekler süreklili¤ini korumad›¤›
sürece tersine tepebilecektir.
• Türkiye’ye gelen ciddi d›ﬂ kaynak ak›ﬂ› nedeniyle pek fazla etkisini hissetmedi¤imiz yüksek cari
aç›k 2008’de de bir risk olarak devam edecek mi? 2006 ve 2007 y›llar›nda h›zla devam eden
yabanc› yat›r›m giriﬂinde 2008 y›l›nda da benzer bir istikrar yaﬂan›r m›?
Baﬂ›ndan beri bu program›n en büyük probleminin cari aç›k sorunu oldu¤unu söyleyen
iktisatç›lardan›m. Sanayinin girdi sa¤lamas› için düﬂük kur uygulamas› avantaj sa¤lar ve y›llard›r
sa¤lam›ﬂt›r. Hatta verimlilik ve kapasite kullan›m art›ﬂ› sa¤lar. Fakat ayn› zamanda bu düﬂük kur
politikalar› o ithalatta art›ﬂ sa¤larken ayn› zamanda ihracatta da d›ﬂar›ya üretti¤imiz mallara talep
yaratmam›z gerekir. Ne yaz›k ki Türkiye’nin yaratt›¤› bu mallar böyle bir talebi yaratmaktan yoksundur. E¤er bu politika ya da yaﬂad›¤›m›z süreç geliﬂmiﬂ ülkelerin refah dönemine rastlasayd›,
cari aç›k yumuﬂak kar›n olmayacakt›. Bu ülkeler ﬂimdi ithal ettiklerini kendileri üreterek iﬂsizli¤i
massettikleri bir döneme geldikleri için, bizde ﬂu anda bir problem olarak duruyor. Öte yandan
biliyoruz ki Türkiye’de marjinal tüketim e¤ilimi yüksek, özellikle de ithalata konu olan mallarda
lüks tüketim mallar› veyahut orta s›n›f›n tüketti¤i mallar bu bir süre sonra bütün sektörleri etkileyecek bir hal al›r. Baﬂlang›çta ara ve yat›r›m mallar› üzerinden sa¤lanan bu avantaj, giderek
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g›da, tekstil, konfeksiyon, hediyelik eﬂya nedeniyle ülkeden ithalat›n art›ﬂ›na dönüﬂtü¤ü için, cari
aç›k büyük bir sorun halini al›r. Bu program›n belki de görünen tek sorunu oldu. Görünmeyen
sorunu ise iﬂsizliktir. Çünkü kur politikalar›ndaki düﬂüklük devam ettikçe, üretmek yerine ithal
etmek daha avantajl› oldu¤u için, örne¤in hizmet sektöründe sanayi sektöründe oldu¤u kadar kontrol alt›nda tutmak mümkün olmad›¤› için iﬂsizlik artt›. Halihaz›rda Türkiye son yap›lan
araﬂt›rmalarda iki kiﬂinin yapmas› gereken bir iﬂi bir iﬂçinin yapt›¤› ülke olmaya baﬂlad›.
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Prof.Dr. ESER KARAKAﬁ (Bahçeﬂehir Üniversitesi, ‹ﬂletme Fakültesi Ö¤retim üyesi)
• 2007 y›l›ndaki genel seçim nedeniyle bütçe disiplininden uzaklaﬂ›ld›¤›n› düﬂünüyor musunuz?
E¤er düﬂünüyorsan›z sizce 2008’de de bir risk olarak kendisini hissettirebilir mi?
Bunu yorumlamak için kahin olmaya gerek yok. ﬁimdi 2007 bütçesinin hedefleri ve
gerçekleﬂmeleri karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda gerek bütçedeki harcamalarda, gerekse gelirlerde ve bütçe
dengesinde hedefler fazlas›yla tutturulmuﬂ durumda. Bu konuda yoruma dahi gerek yok ve rakamlar kendi baﬂ›na birer kan›t teﬂkil ediyor. Ancak biri gelir derse, ayl›k bazda bütçe
gerçekleﬂmelerinde bir sapma var, bunlar olabilir. Türkiye ekonomisinde en az eleﬂtirilebilecek
konu mali disiplindir.
• Bilindi¤i üzere 2008 y›l›n›n May›s ay›nda IMF ile Türkiye aras›ndaki mevcut anlaﬂma sona eriyor. Sözkonusu tarihten sonras› için IMF ile iliﬂkiler devam etmeli mi? E¤er etmesini düﬂünüyorsan›z, ne ﬂekilde devam etmeli?
IMF ile iliﬂkiler burada önem taﬂ›yor. Her ne kadar, Türkiye’nin mevcut stand by anlaﬂmas›n›n
süresi may›s ay›nda bitecek olsa da, d›ﬂ piyasalara güven sinyalleri göndermek aç›s›ndan IMF ile
iliﬂkileri sürdürmek gerçekten önemli.
• Türkiye’ye gelen ciddi d›ﬂ kaynak ak›ﬂ› nedeniyle pek fazla etkisini hissetmedi¤imiz yüksek cari
aç›k 2008’de de bir risk olarak devam edecek mi? 2006 ve 2007 y›llar›nda h›zla devam eden
yabanc› yat›r›m giriﬂinde 2008 y›l›nda da benzer bir istikrar yaﬂan›r m›?
Türkiye’nin yüksek büyümeye ihtiyac› var, yüksek büyüme de Türkiye’de cari aç›¤› tetikliyor.
Ancak, ﬂu anki koﬂullarla, yani yüksek enerji fiyatlar›n›n bulundu¤u bir ortam v.s., Türkiye’de
cari aç›k olmadan bir büyümenin sa¤lanmas› en az bir 25 sene kadar mümkün gözükmüyor. Böyle
bir ortamda da cari aç›kla mücadele edelim gibi bir söylem geçerlili¤ini yitirmektedir. Çünkü, cari
aç›¤›n olmamas› demek, Türkiye için büyümeden vazgeçmek anlam›n› taﬂ›maktad›r. 2001 y›l›n›n
kriz ortam›nda Türkiye’nin cari fazla verdi¤ini herkese hat›rlatmak isterim. Cari aç›¤›n finansman›nda do¤rudan yabanc› sermaye hareketleri ön plana ç›k›yor. Do¤rudan yabanc› sermaye
ak›ﬂlar›n›n daha da h›zlanmas› ise tamam›yla güven ortam›n›n pekiﬂtirilmesine ba¤l›d›r.
• Hükümetin izledi¤i enflasyon hedeflemesi program›n› nas›l de¤erlendirebiliriz? Son zamanlarda yap›lan çeﬂitli zamlar› da göz önüne al›rsak, hedeflenen enflasyon oran›ndan sapma bekliyor
musunuz?
Büyümenin sürekli k›l›nabilmesi için, enflasyonun mümkün olan en düﬂük seviyelere çekilmesi
gerekir. Bu Türkiye ekonomisi için temel hedef olarak al›nmal›d›r. ﬁunu kabul etmek gerekir ki;
k›sa vadeli sermaye hareketlerinin bu denli yayg›n oldu¤u bir ülkede enflasyon hedeflemesi yapmak güçleﬂmektedir.
• 2008 y›l›nda dünya ekonomisine yön veren ABD ekonomisinde durgunluk beklentisi içerisinde
olunmas›, Türkiye ekonomisinin temel makro ekonomik göstergelerini nas›l etkileyecektir?
Böylesine büyük bir ekonomideki durgunluk hemen hemen tüm dünya ekonomilerini etkiler,
dünyan›n etkilendi¤i bir ortamda Türkiye’de etkilenecektir. Bu olay›n iyimser taraf›, Türkiye’nin
küresel ekonomik olaylardan kopuk olmad›¤›n› göstermesidir. ABD’de kas›m ay›nda baﬂkanl›k
seçimlerinin olmas› o ülkede durgunlu¤u etkileyen önemli bir faktördür. Bir baﬂka neden de
FED’in ciddi faiz indirimlerine gitmesidir.
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• Büyüme performans›n›n giderek ivme kaybediyor olmas› nelere ba¤lanabilir? Bir de yine bu
soruyla ba¤lant›l› olarak, büyümenin ne zaman istihdam yarataca¤› konusundaki düﬂüncelerinizi
alabilir miyiz?
Bu çok aç›k. Sizlerin de bildi¤iniz üzere, büyümenin belirli kaynaklar› mevcut. Mesela bunlardan
biri emek verimlili¤indeki art›ﬂlar. Türkiye’de 2004-2005 y›llar›ndaki yüksek oranl› büyümenin
öncelikli nedenleri aras›nda emek verimlili¤indeki art›ﬂlar gösterilebilir. Biliyorsunuz kriz sonras›nda istihdam çok kan kaybetti. Bunun bir sonucu olarak mevcut iﬂlerin art›k daha az insan
gücüyle halledilmesi gereksinimi do¤du. Bu da, emek verimlili¤ini artt›rd›. Bir süre de dünya
ekonomisindeki h›zl› yükseliﬂ, ihracat gelirlerini müthiﬂ yükseltti, ihracata dayal› bir büyüme
yaﬂand›. ﬁimdilerde her iki kayna¤›n da sonuna gelinmiﬂ görünüyor. Büyümeyi ileriye çekecek
baﬂka bir lokomotif kayna¤a ihtiyaç var.
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Prof. Dr. ‹ZZETT‹N ÖNDER (Bo¤aziçi Üniversitesi Ö¤retim Üyesi)
• 2007 y›l›ndaki genel seçim nedeniyle bütçe disiplininden uzaklaﬂ›ld›¤›n› düﬂünüyor musunuz?
E¤er düﬂünüyorsan›z sizce 2008’de de bir risk olarak kendisini hissettirebilir mi?
Maliye teorisinde bilinen “seçim konjonktürü” hemen her ülkede ayn›d›r. Seçimin kazan›ld›¤› ilk
y›llarda hükümet ilk iki-iki buçuk y›l olabildi¤ince e¤er enflasyon varsa bütçeyi s›kar, son y›lda
da gevﬂetir, seçime az kala oylar› geri alabilmek için ve art›rmak için. Geçen y›l bu durum gerçekleﬂmiﬂtir. Buna IMF de göz yumdu. Çünkü Türkiye’nin uzun vadeli istikrara kavuﬂmas›nda, yar›m
kalan reformlar›n tamamlanmas› için ayn› iktidar›n iﬂbaﬂ›na gelmesi hatta tek baﬂ›na iktidara
gelmesini uygun buldular. Bütçe üzerinde manipülasyon yapmalar›na izin verdiler.
• Bilindi¤i üzere 2008 y›l›n›n May›s ay›nda IMF ile Türkiye aras›ndaki mevcut anlaﬂma sona eriyor. Sözkonusu tarihten sonras› için IMF ile iliﬂkiler devam etmeli mi? E¤er etmesini düﬂünüyorsan›z, ne ﬂekilde devam etmeli?
IMF’nin Türkiye’de baﬂar›l› oldu¤u düﬂünülüyor, ama bu baﬂar›y› bask›lanm›ﬂ bir istikrar ile
sa¤lad›, rahat ve normal bir istikrar de¤il bu. ‹stikrar›n tek göstergesi ne iﬂsizlik ne yat›r›ms›zl›k
al›n›yor, tek gösterge döviz yükselmiyor, enflasyon düﬂük gibi seyrediyor. Halk böyle
alg›lam›yor, her ﬂeyi IMF yapt› zannediyor. E¤er Türkiye IMF kanal› ile baﬂar› sa¤lam›ﬂsa art›k
ona ihtiyaç kalmad› demektir. Fakat burada ﬂu mesele var, Türkiye ihtiyaç kalmad› derse ve
IMF’den vazgeçerse, bask›lanm›ﬂ maliyet unsurlar› aya¤a kalkar, örne¤in ücretler, memru
maaﬂlar›. Çünkü ﬂu andaki uygulamada, bu zamlar için “IMF istemiyor, o bask›l›yor” deniyor.
Dolay›s›yla bu enflasyonun olabildi¤ince kontrol edilmesine yard›mc› oluyor. ‹ﬂte bu nedenle
IMF bir kalkand›r. Özel sektör aç›s›ndan, iﬂverenler de IMF’yi kullan›yor, çünkü ücret zamm›
yapmad›kça karl›l›klar› art›yor. Borç politikas›nda da IMF kullan›l›yor, çünkü bu kurum faizin
yüksek tutulmas›n› istiyor, ülkeye para girsin de döviz bask›lans›n. Bu IMF’nin istedi¤i bir ﬂeydir.
IMF orada dursun da biz bu faiz seviyesini böyle kullanal›m, diye düﬂünülüyor. Merkez
Bankas›’na enflasyon hedeflemesi görevi veriliyor, enflasyonu hedefleyebilmesi için, dövizi de
bu ﬂekilde ayarlamas› gerekiyor. Yani hem döviz kuru hem de faizin birada saptanmas› mümkün
de¤il. Ama IMF varken hepsi halloluyor. Imf öyle istedi, biz de yapt›k, deniyor. IMF ile devam
etmenin baﬂka faturas› da var. Türkiye istikrar gelmedi mi geldi, peki niye IMF ile devam ediyor,
bu Türkiye’nin güvenilirli¤ini de zedeliyor. O nedenle ihtiyari stand-by bir ara formüldür. Ama
ülke içinden kimse uzaklaﬂs›n istemiyor ve ülkede kald›kça ulusal gelirin yarat›lma biçimi ve
bölüﬂümüne müdahale ediyor
• 2008 y›l›nda dünya ekonomisine yön veren ABD ekonomisinde durgunluk beklentisi içerisinde
olunmas›, Türkiye ekonomisinin temel makro ekonomik göstergelerini nas›l etkileyecektir?
ABD’de bir durgunluk ve devam› beklentisi var. ABD’deki durgunluk bizim bu ülkeye olan ihracat›m›z› azalt›r, ama zaten hacmi çok dar. Ancak daha da önemlisi ABD ekonomisi bunu bir
ﬂekilde aﬂmak isteyecektir. FED faiz oranlar›n› indirmesi yat›r›mlar› art›rm›ﬂt›r, tüketim harcamalar›n› art›rm›ﬂt›r. E¤er ABD ekonomisi bu durgunlu¤a karﬂ› çare geliﬂtirecekse, faiz haddini
düﬂürdü¤ü zaman, Merkez Bankam›z faizleri indirmedi¤i sürece ülkedeki faiz hadleri daha yüksek kal›r ve biz finansal sermaye çekebiliriz. ABD ekonomisi krize girse bile Türkiye’ye k›sa
vadeli sermaye gelebilir. Çünkü ABD’de zarara u¤ram›ﬂ bir fon, bunu telafi edecek ve kar elde
edecek bir ülke arayacakt›r; buras› Türkiye olabilir, tabi M›s›r v.s. de olabilir. Önemli olan orada
kaybetti¤ini bir yerde telafi etmek istemesidir. Ayr›ca güvenlik aç›s›ndan fonlar güvenli olan
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merkeze gitmek isteyecektir. Fakat merkezde olan bir kriz fonlar› ﬂiddetle merkeze çekmez, kriz
yeri merkezdir zaten. Onun için ABD ekonomisinde durgunluk ya da kriz, bir reel piyasaya
yans›mayan bir finansal kriz, bizi çok etkilemeyecektir.
• Büyüme performans›n›n giderek ivme kaybediyor olmas› nelere ba¤lanabilir? Bir de yine bu
soruyla ba¤lant›l› olarak, büyümenin ne zaman istihdam yarataca¤› konusundaki düﬂüncelerinizi
alabilir miyiz?
Türkiye’de tasarruf oranlar› çok önemli düzeyde de¤il. Yarat›lan milli gelirden elde edilen tasarruf burada kalm›yor ya da baﬂka bir ülkedeki tasarruf bu ülkeye gelebiliyor. Zaten art›k sadece
sermaye de¤il, hem bu ülkenin tasarrufu hem de d›ﬂar›dan tasarruflar da küreselleﬂti. Sanayi
endeksine bakt›¤›m›zda geçen y›l›n son çeyre¤ine göre daralma var. Bunun bir-kaç nedeni var,
talep çok ﬂiddetli bask›land›, bask›land›kça marjinal tüketim e¤ilimine ba¤l› olarak
2007’de özel kesim tüketim h›z›n› artt›rd›. Kamu kesimi tüketimi de düﬂtü. Bunu belki bir miktar
ihracat destekledi, ama d›ﬂ girdi de vard›. Ama bunlar üretime yans›mad›. Emek üzerindeki
maliyet, yani verimlili¤in üzerinde bir maliyet var, bunlar bu alanda büyümenin önünde engel
oldu. Tüketim yat›r›m destekli bir üretim ve sonra tüketim at›l›m›n›n sa¤lanmas› gerekiyor. Biz o
yolu izlemedik, bask›lamaya gidildi,
• Türkiye’ye gelen ciddi d›ﬂ kaynak ak›ﬂ› nedeniyle pek fazla etkisini hissetmedi¤imiz yüksek cari
aç›k 2008’de de bir risk olarak devam edecek mi? 2006 ve 2007 y›llar›nda h›zla devam eden
yabanc› yat›r›m giriﬂinde 2008 y›l›nda da benzer bir istikrar yaﬂan›r m›?
Cari aç›k var ve bir ﬂekilde karﬂ›lanm›yorsa, yabanc›lar›n ülkemize itimat ettiklerini söyleyebiliriz. Ülkemizde cari aç›k kapat›lm›yor, yüksek faizle finanse ediliyor. Türkiye’de verimsizlik ve
verimsizli¤in de iki boyutu var. Birincisi sermaye aç›¤› var, örne¤in beﬂeri sermaye aç›¤›m›z var,
yani, bir kalite sorunumuz var, cari aç›k da buradan kaynaklan›yor. Cari aç›k tehlikeli, özellikle
k›sa vadeli faiz yükü nedeniyle tehlikeli ama gösterge olarak da bize hep verimsizli¤imizi iﬂaret
ediyor ve ekonominin boﬂ dönmesine yol aç›yor. Sonuçta ekonominin d›ﬂ ba¤›ml›l›¤› ve
dolay›s›yla k›r›lganl›¤› art›yor.
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Dr. VEYS‹ SEV‹⁄ (Marmara Üniversitesi, ‹‹BF Ö¤retim Üyesi, ICC Vergi Konseyi
Türkiye Temsilcisi)
• 2007 y›l›ndaki genel seçim nedeniyle bütçe disiplininden uzaklaﬂ›ld›¤›n› düﬂünüyor musunuz?
E¤er düﬂünüyorsan›z sizce 2008’de de bir risk olarak kendisini hissettirebilir mi?
2007 y›l›nda mali disiplinden sapmalar olmuﬂtur. Sapmalardan birincisi seçimler nedeniyle yerel
yönetimlere yönelik harcamalar artt›r›ld›. Ancak bunlar›n yerel yönetimlerce finansman›
konusuna pek e¤ilinmedi. Yerel yönetimler de özellikle devletten ald›klar› enerji bedellerini
merkezi yönetime ödemediler. ﬁu anda baﬂta BOTAﬁ olmak üzere bir çok kamu kuruluﬂu yerel
yönetimlerden alacakl›. Peki bu nas›l ödenecek? Ya fiyatlar mekanizmas›yla halka yans›tacaklar,
ya da bankalar› bu iﬂlere kanalize etmek suretiyle finansman›n› sa¤layacaklar. Burada, biz bütçe
hedeflerinden sapmad›k diyorsak bu yanl›ﬂ. E¤er biz yerel yönetimlerin yapt›klar› borçlanmalar›
sonuçta kamu gelirlerinden ödemeyi düﬂünüyorsak, bunlar mali disiplinden sapmalar olarak
de¤erlendirilmelidir. Bu burçlar 2007 y›l› sonunda kendini göstermeye baﬂlad›. Ancak 2008’de de
bunlar devam edecek ve merkezi devlete kadar uzanacak. Dolay›s›yla, bir sapma mevcut, ama
kamufle edilmiﬂ bir sapma. E¤er bana ne kadar bir sapma oldu diye soracak olursan›z, 2007
bütçesinin yüzde13,5’i kadar bir sapmadan bahsedebilece¤imizi söyleyebilirim.
• Büyüme performans›n›n giderek ivme kaybediyor olmas› nelere ba¤lanabilir? Bir de yine bu
soruyla ba¤lant›l› olarak, büyümenin ne zaman istihdam yarataca¤› konusundaki düﬂüncelerinizi
alabilir miyiz?
Büyümenin as›l kayna¤› ﬂu anda ticaret sektörüdür. Büyüme oluﬂurken, ihracat›m›z›n yan›nda
ithalattaki yabanc› girdi oran› daha fazla artmaktad›r. Bu büyüme cari aç›¤a dayal› olmakla birlikte, sanayi sektöründe bir daralma yaﬂanmas›na da sebep olmaktad›r. Bizde üretimden kopuk bir
büyüme sözkonusu. Bir de 2008 y›l› için dünya konjonktüründen kaynaklanan ve finans
piyasalar›nda geliﬂen bir olumsuzluk sözkonusu. Türkiye’de finans kesimi, sanayi sektörünün
finansman›ndan kaç›p adeta lüks tüketim diyebilece¤imiz mal ve hizmetlerin finansman›n›
sa¤l›yor.
Öte yandan Türkiye’de istihdam rakamlar›na bakt›¤›n›zda, kamu kesimindeki istihdam›n özel kesimdeki istihdamdan oransal olarak çok fazla artt›¤›n› görüyorsunuz. Bu bir anlamda seçim döneminde
kamu kesiminin kullan›ld›¤›n› gösteriyor.
• Bilindi¤i üzere 2008 y›l›n›n May›s ay›nda IMF ile Türkiye aras›ndaki mevcut anlaﬂma sona eriyor.
Sözkonusu tarihten sonras› için IMF ile iliﬂkiler devam etmeli mi? E¤er etmesini düﬂünüyorsan›z,
ne ﬂekilde devam etmeli?
Türkiye, borcu bitse bile kontrol alt›nda tutulacak ülke grubunda. Türkiye, 2001 y›l›ndan beri IMF
ile olan iliﬂkisinde, geliﬂmiﬂ ülkeler nezdinde kredibilitesini artt›rmak ve onlarla finansman iliﬂkisi
kurmak yönünde hareket ediyor. Ancak bunun bedelini de ödedi diyebiliriz. Türkiye’nin bu ülkelerle
olan ekonomik iliﬂkilerinden dolay› yüklenmiﬂ oldu¤u borçlar›n› ödeyebilmesi ve taahhütlerini
yerine getirebilmesi için, IMF’nin bizi bir süre daha kontrol alt›nda tutmas› gerekiyor. Bu süre 3
ile 5 sene aras›nda de¤iﬂen bir süre ve Türkiye bu süre boyunca IMF’ye sözkonusu kontrolden
dolay› bir ücret ödemek durumunda.
• 2008 y›l›nda dünya ekonomisine yön veren ABD ekonomisinde durgunluk beklentisi içerisinde
olunmas›, Türkiye ekonomisinin temel makro ekonomik göstergelerini nas›l etkileyecektir?
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Yabanc› sermaye Türkiye’de mali sektöre giriyor, ﬂimdilerde ise perakende sat›ﬂ sektörüne girmeye
baﬂlad›. Böyle olunca perakende sat›lan mallar›n içerisinde ithal mallar›n oran› çok artt›. Bu olay
bize; Türkiye’ye giren yabanc› sermayenin asl›nda bizi yabanc› ülkelere ba¤layan bir zincir
oluﬂturdu¤unu göstermektedir. Bizim acilen yurt d›ﬂ›ndan gelen sermayenin mobil olmas›n›
önleyecek tedbirlere ihtiyac›m›z bulunmaktad›r.
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U⁄UR C‹VELEK (Araﬂt›rmac› - Yazar)
2007 ve 2008 y›llar›n› daha sa¤l›kl› tahlil edebilmemiz için bir database gerekir. D›ﬂa kapal› bir
modelde sorunlar›m›z› çözmeye çal›ﬂmad›¤›m›za göre dünyadaki geliﬂmeler de son derece önemlidir. Çok uzun dönemli bakt›¤›m›zda, so¤uk savaﬂ döneminde Bat› içerisinde büyük bir
dayan›ﬂmadan bahsedilebilir. So¤uk savaﬂ›n bitimiyle birlikte vahﬂi kapitalizmin geri geldi¤ini
görmekteyiz. Ancak giderek güçlenen vahﬂi kapitalizm büyüyen sorunlar›n› da beraberinde
getirmektedir. Mesela Asya ve Rusya krizleri dünyadaki büyüyen dengesizlikler neticesinde
ortaya ç›km›ﬂt›r. 1945’lerden itibaren dünya ticaret hacmine bakt›¤›m›zda, ortalama art›ﬂ h›z›nda
bir gerilemenin yaﬂand›¤› görülecektir. Bu geliﬂme bir panik havas› yaratm›ﬂt›r. Uzak Do¤u’da ise
bol miktarda at›l yat›r›mlar›n varl›¤›ndan söz edebiliriz. Amerikan Dolar›n›n güçlenmesiyle birlikte deflasyonist bir kriz içerisine giriyorlar. Geniﬂleme ihtimalini göz önünde bulunduran IMF,
tulumbac› gibi devreye giriyor. Ama bu tedbir, Rusya’n›n da krize girmesini engelleyemiyor. ‹ﬂte
böyle bir atmosferde Türkiye sorunlar›n› çözmeye çal›ﬂ›yor. ﬁimdi, sermaye pahal›, enerji rakiplerine göre pahal›, emek pahal›, biraz hizmet sektöründe turizm a¤›rl›kl› ihracat mevcut ama
sanayi a¤›rl›kl› olmal›.
• 2007 y›l›ndaki genel seçim nedeniyle bütçe disiplininden uzaklaﬂ›ld›¤›n› düﬂünüyor musunuz?
E¤er düﬂünüyorsan›z sizce 2008’de de bir risk olarak kendisini hissettirebilir mi?
Türkiye’de vergi gelirlerinin yüzde 70’i harcamalardan al›n›yor. E¤er bütçe disiplininden uzaklaﬂ›lmasayd›, talep daralmas› vergi gelirlerini daha fazla etkileyecekti. Yani hedefin çok daha
gerisinde kal›nacakt›. Türkiye’de 2006 y›l›nda yaﬂanan daralma sonras›nda talepte bir düﬂüﬂ meydana gelmiﬂtir. Bu nedenle 2007 y›l›nda mali disiplinden sap›lmas›na IMF de göz yumdu. Zaten
bütçe disiplininden kopmayaca¤›z diye ac›mas›z bir ﬂekilde diretirsek, yeni yat›r›mlar› nas›l
yarat›r›z? Bütün bunlar gelirleri daha da azalt›r ve kay›td›ﬂ›n› da büyütür.
• Bilindi¤i üzere 2008 y›l›n›n May›s ay›nda IMF ile Türkiye aras›ndaki mevcut anlaﬂma sona eriyor. Sözkonusu tarihten sonras› için IMF ile iliﬂkiler devam etmeli mi? E¤er etmesini düﬂünüyorsan›z, ne ﬂekilde devam etmeli?
Özellikle bankalar IMF ile iliﬂkilerin devam›ndan yana olacaklard›r. Herkes IMF program›n›n
sorunlar› çözmedi¤ini biliyor ama “beklentilerin yönetilmesi”ne yard›mc› oluyor. Asl›nda
Türkiye’nin may›stan sonra IMF ile iliﬂkilerine devam etmesi ile etmemesi aras›nda somut bir fark
yoktur. Ama daha fazla s›cak para gelsin diye günü kurtarma telaﬂ›nda olanlar farkl› düﬂünebilirler. Herkes ﬂu anda beklenti yönetimi aç›s›ndan ne do¤rudur diye bak›yor, ama sorunlar›n çözümü
aç›s›ndan bunun bir önemi yok.
• Türkiye’ye gelen ciddi d›ﬂ kaynak ak›ﬂ› nedeniyle pek fazla etkisini hissetmedi¤imiz yüksek cari
aç›k 2008’de de bir risk olarak devam edecek mi? 2006 ve 2007 y›llar›nda h›zla devam eden
yabanc› yat›r›m giriﬂinde 2008 y›l›nda da benzer bir istikrar yaﬂan›r m›?
2008’de cari aç›k risk olmaya devam edecektir. Türkiye uzun y›llar yüksek cari aç›kla yaﬂamaya
al›ﬂmak zorundad›r. Biz büyümüyoruz ki, d›ﬂar›dan finansman buluyoruz, insanlar› gelirinden
daha çok harcamaya itiyoruz, inﬂaat sektörünü tetikliyoruz. Böylece cari aç›k tabi ki büyüyor. Cari
aç›k bu program›n yap›s›n›n bir gere¤idir.
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Türkiye o ortamda nas›l para politikas› izlesin. Bir önceki dönem 2000 y›l›nda baﬂlad›¤›m›z
rejimin benzeridir. O y›l gördük ki enflasyon yüzde 43, sanayinin rekabet gücü çökmüﬂ ve tüketim teﬂvik edilince cari aç›k patlam›ﬂ, iflas etmiﬂ. O program›n en zay›f noktas› döviz kuru
enflasyon ç›pas›yd›. 2000 y›l›nda cari aç›¤› art›rmak için herﬂey yap›ld›. Türkiye’de enflasyonda
döviz kuru ç›pa olmaktan ç›kt›. Ama yine döviz kuru ç›pa olacak.
Merkez Bankas›n›n döviz taahhütünden kurtar›lmas›, Türk Liras›n›n üstündeki dalgalanman›n
azalt›lmas› gereklidir. Dalgal› kur dendi, ama kurun aﬂa¤› dalgalanmas› laz›m. Bu ﬂekilde oldukça
enflasyon düﬂecektir. Kur yukar› gidiyorsa Merkez Bankas› faizleri yükseltecek, kur aﬂa¤› gidince
faizleri düﬂürebilecekti, yine döviz kuru ç›payd› ama faizler doviz kurunun aﬂa¤› inmesini
mümkün k›lacak ﬂekilde de¤iﬂecekti. 2006’da bir dalgalanmada faizler 4.25 yükseldi. Kur yükseliﬂinin ancak 3 de 1 i düﬂürülebildi. Türkiye’de enflasyon hedeflemesinde esas amaç yine döviz
kuru ç›pad›r, kurun aﬂa¤› gitmesi esast›r. Kur aﬂa¤› gidince enflasyon ve faizler düﬂecektir.
Böylece menkul ve gayrimenkul de¤erleri artacak, d›ﬂar›dan kolay kredi al›nacak, kur daha da
aﬂa¤› inecektir. Ama bu durum Türkiye’deki tüketiciyi ve sanayiyi olumsuz etkiledi. 2-3 y›l bu
durum sürdürülebilir ama sonras›nda bireylere ve sanayiye verilen krediler geri al›namaz hale
gelecektir. Mali sektörün düzeltilmesiyle tüm sorunlar çözülmemektedir.
• Hükümetin izledi¤i enflasyon hedeflemesi program›n› nas›l de¤erlendirebiliriz? Son zamanlarda yap›lan çeﬂitli zamlar› da göz önüne al›rsak, hedeflenen enflasyon oran›ndan sapma bekliyor
musunuz?
Enflasyon hedefinin misyonu kamunun borçlanmas›n› kolaylaﬂt›rmak, mali sektörün sorununu
çözmektir. Bunlar› iyileﬂtiriyorken, reel ücretler yar› yar›ya azalm›ﬂt›r. Arjantin büyüyemedi¤i
için krize girdi. Enflasyon önemli ama büyüme de önemlidir. Vergi gelirlerinin yüzde 74’ünü harcamadan al›yorsan›z, iç talebi daraltamazs›n›z. Enflasyonu döviz kuruyla düﬂürdük, beklenti
yönetimiyle insanlara kolay borç verip harcamay› teﬂvik ederek büyümüﬂ gibi göründük. ‹nﬂaat
sektörüne yüklendik. Bunun tek yolu d›ﬂ finansmand›. Ancak bu durum böyle devam etmez.
‹nﬂaat sektörü at›l yat›r›md›r. Bu duraksama bütçe disiplinini bozar, kamu borçlanma ihtiyac›
durumu de¤iﬂir.
Türkiye’de uygulanan ekonomi program›n›n yanl›ﬂ oldu¤unu düﬂünüyorum. Enflasyon hedeflemesi, bu program›n bir parças›d›r. Merkez Bankas› bu programa göre do¤ru politika izliyor,
fakat program›n kendisi zaten yanl›ﬂ. Dolay›s›yla Merkez Bankas›n›n uygulamalar› program›n bir
gere¤idir.
Son zamanda yap›lan çeﬂitli zamlar› gözönüne al›rsak enflasyon oran› hedeflenenden sapacak.
Sapmamas› için TL’nin biraz daha de¤erli olmas› gerekli, ama bunun baﬂka bir yan tesiri var. Orta
vadede sanayi sektöründe iﬂ talebi daralacakt›r. ‹kincisi, Türkiye’de kamu mallar› üzerinde zamlar›n yap›lmamas› gerekliydi. K‹T’lerde verimlilik art›ﬂ› ile maliyetler azalt›lmal›yd›. Fiyat› yönlendirilen ürünlere zam yap›l›nca enflasyonun artmas›n›n önüne geçilemeyecektir. Döviz kurunun
yukar› gitmesi de zamlar› tetikler. De¤iﬂmese bile küresel düzeyde petrol vs. fiyatlar› yükseliyorsa, yine zamlar kaç›n›lmaz olacakt›r. Uygulanan program›n baﬂar› ﬂans› yok, d›ﬂ koﬂullarda bu
program› desteklemiyor. Petrolde 100 dolar›n üstünün yolu aç›ld›. Kuru daha çok bask›lar 1.05 e
getirirseniz sanayi iflas edecek, krediler geri al›namayacakt›r. Kuru 1.4 veya 1.5’e götürürseniz
program çökecektir. Kur 1.15 in alt›nda gerçekleﬂirse kitlesel iflaslar gelir. 1.25’in üstünde de
paniklemeve ekonomik durgunluk bekleniyor.
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• 2008 y›l›nda dünya ekonomisine yön veren ABD ekonomisinde durgunluk beklentisi içerisinde
olunmas›, Türkiye ekonomisinin temel makro ekonomik göstergelerini nas›l etkileyecektir?
11 Eylülden sonra likidite bollaﬂt›, çünkü ABD’nin buna ihtiyac› vard›. ABD ekonomisi kötüye
giderse Türkiye de kötü etkilenir. Türkiye’de 100 milyar dolar›n üstünde s›cak para var. ‹nsanlar
eskisi gibi para gelmeyece¤ine ve kurlar›n yükselece¤i beklentisine girerse, bu durum krizle
sonuçlan›r.
Türkiye d›ﬂ finansman ihtiyac›n› karﬂ›lar ama bunun maliyeti de artar. May›sa kadar bankalar›n
sendikasyonlar›n› yenilemeleri laz›m. ﬁu anda bankalar›n hepsinin öz kaynaklar› erimiﬂ durumda.
Bu durumda eskisi kadar para getiremezler. Daha çok bulabilmek için faizi art›rmak laz›m ki bu
durum iç piyasa borçlanma maliyetlerini de art›racakt›r.
Türkiye’de yabanc› sermayenin çok güçlü kriz korkusuyla istedikleri herﬂey yap›l›yor. Yasalar
onlar›n istedikleri ﬂekilde de¤iﬂtirilebiliyor. 1881’de Duyun-u Umumiyenin kabulü ne anlama
geliyorsa, ﬂu anda bankac›l›ktaki yabanc› sermaye de ayn› anlama geliyor.
• Büyüme performans›n›n giderek ivme kaybediyor olmas› nelere ba¤lanabilir? Bir de yine bu
soruyla ba¤lant›l› olarak, büyümenin ne zaman istihdam yarataca¤› konusundaki düﬂüncelerinizi
alabilir miyiz?
Türkiye’nin büyüyor gibi gözükmesindeki faktörler özel tüketim harcamalar›ndaki art›ﬂ, yani
insanlar›n gelirinden çok daha fazla harcama yapmas›, inﬂaat sektörünün teﬂvik edilmesi ve
sanayinin ayakta kalmas› için risk almas›d›r.
Öte yandan üretim büyüme aç›s›ndan çok önemlidir. Hizmet sektörünün büyümesi sanayi ve
tar›ma ba¤l›d›r. Hizmet sektörü çok h›zl› istihdam yarat›r ve çok h›zl› kaybeder. Tar›m ve sanayi
sektörlerinde ise istihdam art›ﬂ› ve azal›ﬂ› daha yavaﬂ bir süreçte gerçekleﬂir. Tar›m ve sanayi sektörü kötüye gidiyorsa hizmet sektörü uzun süre iyiye gidemez. Hizmet sektörü di¤erlerine göre
daha k›r›lgand›r.
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