BAﬁYAZI

“Ekonomisi birinci
ligde, vergi sistemi
üçüncü ligde ülke
olamaz…”
Türkiye vergi sistemini ve vergi
idaresini elden geçirmeden kay›t
d›ﬂ›l›k sorununu çözemez. Kayda
girene yüklenen bir vergi idaresi
anlay›ﬂ› ile ça¤daﬂ dünyada yol
alamay›z. Kamu idaresinde har vurup
harman savuracaks›n, sonra dönüp ek
vergi salacaks›n. Türkiye'yi dünyan›n
17. büyük ekonomisi yapt›k.
Ama vergi sistemimiz bir üçüncü
dünya ülkesi gibi. Ekonomisi birinci
ligde, vergi sistemi üçüncü ligde
ülke olamaz.
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O

rta Vadeli Program (OVP) aç›kland›. Böylece küresel
krizin ülkemize etkileri aç›kça ortaya konmuﬂ oldu.
Ayr›ca makroekonomik anlamda belirsizlikler içeren
bir dönem geride kald›. Ekonominin yeniden ilk plana
ç›kmas› için de f›rsat haz›rlanm›ﬂ oldu.
Esasen OVP’nin haz›rlan›p ortaya konmuﬂ olmas› son derece önemlidir. Uzun bir çal›ﬂma dönemi sonucunda ekonomi yönetimi gerçekçi ve ayaklar› yere basan bir program ortaya koymuﬂtur. Popülizme kay›p, aﬂ›r› iyimserlik yap›lmam›ﬂt›r. Gerçek durum neyse rakamlara yans›t›lm›ﬂt›r. Bu sayede küresel krizin etkilerinin görülmesi sa¤lanm›ﬂt›r.
Programda ilk göze çarpan nokta, iyileﬂmenin kolay olmayaca¤›d›r. Türkiye küresel krizin etki alan›na 2008’in son
üç ay›nda girmiﬂtir. Ama krizden ç›k›ﬂ en az üç y›l sürecek gibi görülmektedir. Hatta istihdam ve kamu maliyesindeki kayb›n geri al›nmas› daha da uzun y›llar alacakt›r.
ﬁimdi bundan sonra odaklan›lmas› gereken nokta, OVP
içinde verilen gelece¤e yönelik sözlerin icraata dökülmesidir. Zira neyin nas›l yap›laca¤›, ekonomideki iyileﬂmenin
hangi somut tedbirlere dayal› olaca¤› henüz belli de¤ildir.
OVP’nin piyasalara yön gösterici ve güven verici olabilmesi
için daha fazla bilgi içermesi gerekiyor. Rakamlar var ancak
somut ad›mlara dayal› bir plan da görmek istiyoruz. Bunlar
aç›kl›¤a kavuﬂtu¤unda ekonomik aktörleri kuﬂatan belirsizlik azalacak ve öngörülebilirlik artacakt›r. Özellikle de OVP
ile aç›klanan rakamlar›n dayand›¤› tedbirlerin yasal altyap›s›n›n zaman›nda al›naca¤›na iliﬂkin kuvvetli bir mutabakat
oluﬂturulmal›d›r.
Bugün içinde oldu¤umuz kriz ortam› 2001’i hat›rlatmakla
birlikte, büyük farkl›l›klar›n oldu¤u da göz ard› edilmemelidir.
Türkiye 2001 krizinden esas olarak bütçe disiplini ile ç›km›ﬂt›. Zira krize girmemizin nedeni de kamu maliyesi alan›ndaki
geçmiﬂteki günahlar›m›zd›, yani sorumsuz ve savurgan politikalard›. Bankac›l›k sistemimizi çökerten de, kamu maliyesinde oluﬂan aç›klar›n kapat›lmas› için kamu idaresinin mali
sistem üzerinde giderek art›rd›¤› ve bir noktadan sonra sürdürülemez hale gelen mali tahakkümü olmuﬂtu. Elbette
2001’dekinin sadece bizim krizimiz olmas› ve d›ﬂ ortam›n
canl›l›¤› da avantaj›m›zd›. Ama kamu maliyesindeki çarp›c›
baﬂar›lar elde edilmese, di¤er baﬂar›lara ulaﬂmak mümkün
de¤ildi.
ﬁimdi yeniden kamu maliyesinin önem kazand›¤› bir dönemdeyiz. Ama bu seferki durum 2001’den farkl›d›r. Mali disiplin yine önemlidir ama bu kez amac› kamu harcamalar›n›
bir bütün olarak azaltmak de¤il, önce kontrol alt›na almak,
sonra da içeri¤ini de¤iﬂtirmektir.
Türkiye bir iktisadi durgunluk ortam›ndad›r. Böyle bir ortamda kamu harcamalar›n› topyekûn küçültmek, krizin boyutunu daha da art›racakt›r. Dolay›s›yla bugünkü mali disiplinin
manas›, kamu harcamalar›n›n büyüme sürecine en çok kat-

k›y› yapmas›n› sa¤layacak tedbirleri almakt›r. Verimsiz harcamalar›
kesmek, verimli harcamalar› devam ettirmektir.
2010 y›l›, baz etkisinden dolay› 2009’a göre ekonominin büyüdü¤ü bir y›l olacakt›r. Ama bir dizi kamu harcamas› tedbiri ile desteklenmezse, 2011 y›l›n›n 2010 y›l›ndan daha iyi olabilmesini riske etmiﬂ
oluruz.
Peki, bu gerçeklere ra¤men neden kamu harcamalar›n› iç talebi
desteklemek üzere art›ram›yoruz. Çünkü elimizdeki s›n›rl› kayna¤›
2007’den sonra ve özellikle yerel seçimler öncesinde son derece verimsiz alanlara harcad›k. Hem harcad›k, hem de küçüldük. Verimsiz
tarlaya verimsiz tohum ekince, bereketsiz hasada mahkûm olduk.
Oysa kaynaklar›n h›zla darald›¤›n›n geçen y›l›nsonunda belli oldu¤u
bir ortamda, elimizde kalan kaynaklar› daha dikkatli kullanmal›yd›k.
Türkiye kamu harcamalar›n› do¤ru olmayan alanlara yönlendirerek
ﬂirketler kesiminde ciddi bir hasar›n oluﬂmas›na yol açm›ﬂt›r.
ﬁimdi ise zaman orta vadeli ad›mlar› tasarlama ve atma zaman›d›r. Kamu idaresi reformunu art›k tamamlamak zorunday›z. Buna
baﬂlad›¤›m›zda bugün sorun olan pek çok meselemizin çözümlenece¤ini görece¤iz. Al›n kay›t d›ﬂ›l›k meselesini.
Kay›t d›ﬂ›l›k yaln›zca iktisadi bir sorun de¤ildir. Ayn› zamanda kamu idaresi sorunudur. Kay›t d›ﬂ›l›k nedeniyle do¤rudan vergi yerine
dolayl› vergilere a¤›rl›k verilince, Türkiye'nin rekabet gücü olumsuz
etkilenmektedir. Akaryak›ttaki fiyat tablosu iﬂte bunun sonucudur.
Dolayl› vergilere dayal› bir sistem içinde faaliyet gösteren ﬂirketler,
dünya çap›nda rekabetçi olamaz, yar›ﬂa geriden baﬂlar.
Türkiye vergi sistemini ve vergi idaresini elden geçirmeden kay›t
d›ﬂ›l›k sorununu çözemez. Kayda girene yüklenen bir vergi idaresi
anlay›ﬂ› ile ça¤daﬂ dünyada yol alamay›z. Kamu idaresinde har vurup
harman savuracaks›n, sonra dönüp ek vergi salacaks›n. Türkiye'yi
dünyan›n 17. büyük ekonomisi yapt›k. Ama vergi sistemimiz bir üçüncü dünya ülkesi gibi. Ekonomisi birinci ligde, vergi sistemi üçüncü
ligde ülke olamaz.
Üstelik kay›t d›ﬂ›l›k, demokrasimizin güçlenmesine de engeldir.
Kay›t d›ﬂ›l›¤›n oldu¤u yerde bileﬂik kaplar teorisindeki gibi, birinin kay›t d›ﬂ›l›¤› onunla iﬂlem yapan› da etkilemektedir. Bu durumda hepsi
defolu bireylerden oluﬂan bir toplum do¤maktad›r. Kendi hesab›n›
veremeyen hesap da soramaz. O vakit demokrasimiz de güçlenemez.
Son günlerde yaﬂad›¤›m›z bir geliﬂme de, baz› yurt d›ﬂ› kredi derecelendirme kuruluﬂlar› taraf›ndan Türkiye’nin kredi notunun görünümünün iyileﬂtirilmesi olmuﬂtur. Elbette bu olumlu bir geliﬂmedir.
Bunun temel nedeniyse bankalar›n ve kamunun kredi borçlar›n› geri
ödeme kapasitesinin daha olumlu hale gelmesidir. Öte yandan ekonominin geri kalan›ndaki durgunlu¤un iyileﬂmesine dair bir not yükselmesi söz konusu de¤ildir. Kredi notu iyileﬂse de ekonomik faaliyetlerde göze çarpan bir canlanma yaﬂanmamaktad›r. Dolay›s›yla ilginç bir dönemdeyiz. Mali sektör ve portföy yat›r›mc›lar› için olumlu
görünenin, reel sektör ve halk›n büyük k›sm› aç›s›ndan ayn› görünmedi¤i, farkl› kesimlerin çok farkl›, hatta asimetrik bak›ﬂlar›n›n oldu¤u bir dönemdeyiz. Bizimse ekonominin geneline bakmam›z
gerekmektedir.
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