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BAŞYAZI

KAMU ADIM ATMALI, ÜRETİM 
VE İSTİHDAM KORUNMALI
10 yıl önce ABD’de de benzer b�r durum vardı. Amer�kan yönet�m� aldığı 
kararlarla o ortamı değ�şt�rd� ve bugün Amer�kan ekonom�s� yen�den 
�st�hdam yaratmaya başladı. B�z�m ş�rketler�m�z ve bankalarımız aynı 
durumda. Yen�den büyüme ve �st�hdam yaratmak �ç�n kamunun adım 
atması, ülken�n üret�m ve �st�hdam kapas�tes�n� koruması gerek�yor.

T
ürkiye şu an kendi planlamadığı, kendi 

yönetmediği, dinamiklerini yeterince anla-

madığı bir iktisadi sürecin içinde ve esasında 

bunun tohumları bundan 10 yıl önce atıldı. 

15 Eylül 2008’de Amerika’nın en büyük yatırım banka-

larından Lehman Brothers iflas başvurusu yaptı. Tarihin 

en büyük iflası olarak kayda geçti. 

ABD’de başlayan finansal krizin küresel bir krize 

dönüşmesinin ilk somut işaretiydi. 1929 Buhranı’na 

benzer bir iktisadi daralma süreci başlamaktaydı. Bu-

nun üzerine ABD Kongresi daha önce kabul etmediği 

kurtarma planını onayladı. Hemen arkasından Ameri-

kan Merkez Bankası (FED) parasal genişleme sürecini 

başlattı. İşte bizim gibi gelişmekte olan ülkeleri bu-

günlerde olumsuz etkileyen süreç bundan 10 yıl önce 

böyle başladı. 

Küresel ekonominin bileşik kaplar gibi işlediğini 

zamanla gördük. Hâlbuki ilk başta bu hadise hiç de 

bizimle alakalı gibi durmuyordu. Amerikan ekonomisi 

ile ilgili olarak alınan kararlar dünyayı etkiledi. 2008’den 

2018’e küresel borç stoku yüzde 75 büyüyerek 250 mil-

yar dolara ulaştı. Türkiye dahil pek çok gelişen ülkede 

özel şirket ve banka borçları hızla arttı.

ABD’nin parasal genişleme süreci sayesinde düşen 

faiz oranlarından herkes faydalandı, kolayca borçlandı. 

Yani herkes su akarken bundan faydalanmak istedi. 

Gelişen piyasalar bunda başı çekti. Küresel borç stoku 

içinde, gelişen piyasalara sahip ülkelerin payı 2008’den 

2018’e yüzde 7’den yüzde 26’ya çıktı.

Sadece ülkelerle kalmadı, şirketler de bu ucuz ve 

bol para fırsatını kaçırmadı. Gelişmekte olan ülkelerdeki 

özel şirketlerin toplam borçlarının kendi milli gelirleri 

içindeki payı, 2008 yılında yüzde 36 civarındaydı. 2018 
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yılında bu oran yüzde 105’e çıktı. ABD’de dolar 

cinsinden getiri oranları negatife yaklaşınca, bu 

getiri kıtlığı, kaynakları bizim gibi ülkelere doğru 

akıttı. Bizim gibi ülkelerde finansmana erişim kısıtı 

gevşedi ve finansmana erişim maliyeti düştü. 

Şirketlerimizin ve bankalarımızın yabancı para 

cinsinden borçları hızla arttı. Borç verdiler, biz 

de aldık. Hiç de nazlanmadık. Hiç kimse şirket-

lerimize “Bu kadar çok borçlanmasanız” demedi, 

diyemedi. Zira bu döngü kamunun da işine ge-

liyordu. Ekonomi büyüyor, piyasa canlanıyor ve 

istihdam artıyordu.

Esasında şirketlerimiz ve bankalarımızın ne 

yapmakta olduğunu yöneticilerimiz gün be gün 

biliyorlardı. Çünkü hepsi düzenli olarak resmi ista-

tistiklere işlenmekte ve görülmekteydi. Başta Mer-

kez Bankası Türkiye’nin şirketler ve bankalar eliyle 

nasıl risk biriktirdiğini biliyor ve raporluyordu.

2008 yılında Türkiye’nin net uluslararası yatı-

rım pozisyonu açığı 200 milyar dolar civarındaydı. 

2017 yılında net uluslararası yatırım pozisyonu 

açığı 450 milyar doları buldu. Milli gelir içindeki 

payı da 10 yılda yüzde 25’ten yüzde 55’e çıkmış 

oldu. 

10 yıl önce ABD’de de benzer bir durum vardı. 

Amerikan yönetimi aldığı kararlarla o ortamı de-

ğiştirdi ve bugün Amerikan ekonomisi yeniden 

istihdam yaratmaya başladı. Bizim şirketlerimiz 

ve bankalarımız aynı durumda. Yeniden büyüme 

ve istihdam yaratmak için kamunun adım atması, 

ülkenin üretim ve istihdam kapasitesini koruması 

gerekiyor.

Alınması gerek bir iktisat dersi de; yüksek 

faizde olduğu gibi suni olarak aşırı düşük tutulan 

faiz oranı da ekonomiye zarar verebiliyor. Zira 

para bol ve ucuz olunca yatırımcılar, verimine 

veya getirisine bakmadan hangi yatırım projesini 

bulurlarsa oraya yatırım yapıyor. Özellikle de biz 

de pek çok örnekte olduğu gibi kaynakları be-

tona gömüyor, memleketi verimsiz yatırımlarla 

dolduruyoruz.

Sonuç olarak hepimiz bu yeni belirsizlik orta-

mına aynı hızla intibak edemeyebiliriz, ama za-

manla başta yöneticilerimiz olmak üzere hepimiz 

hakikati kabul edeceğiz. Vakıa ile kavga olmaz. 

Küresel ortamdaki değişim Nasrettin Hoca’nın 

kazan hikâyesine benziyor. Kazan önce doğurdu 

diye pek sevindik, sebep-sonuç ilişkisine kulak 

asmadık. Şimdiyse artık kazan sizlere ömür.

Olumsuz gidişatı sonlandırmak mümkün. 

Liranın istikrarı önce piyasanın sonra şirketlerin 

ve ekonominin moralini düzeltir. Şu an yalnızca 

pansuman tedbirlerine ilişkin haberler geliyor. 

Kamu idaresi kur intibakı tedbiri almak yerine kur 

intibakının yol açtığı hasarın acısını hafifletmeye 

odaklanmış görünüyor. Hâlbuki Türkiye’nin ne ile 

karşı karşıya olduğunu bildiğini gösterecek bir 

tedbirler sepetine ihtiyacı var. Hamaset ile değil, 

suhuletle hareket etmek gerekiyor.

Aslında bu dönemi yalnızca sadece mal ih-

racatı için değil, tüm döviz kazandırıcı faaliyetler 

için bir fırsata çevirebilmemiz mümkün olabilir. 

Türkiye bugüne kadar pek çok badire atlattı. Her 

zorluktan bir ders çıkarmayı becerebildiğimiz için, 

her seferinde yeniden ayağa kalktık ve yolumuza 

devam ettik.
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