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İkinci Dünya Savaşõ’nda Almanya’dayken bir gün mermilerden kaçmak için boş bir eve
sõğõndõm. Yerde 50.000 markla 50 milyon mark arasõnda kağõt paralar savrulmuş
duruyordu. 1923 Weimar Cumhuriyetine ait bu paralarõn hiçbir değeri yoktu. Toplam 112
milyon marklõk 6 banknotu Amerika’ya getirip çerçevelettim. O gün bu gündür büromun
duvarõna asõlõ bu banknotlar bana hiperenflasyonla paranõn nasõl değersiz hale geldiğini
ve böyle bir ortamda istikrarlõ hükümetlerin nasõl ortadan kalkõp yerini anarşiye bõraktõğõnõ
hatõrlatõr.
Ben merkezi Cleveland, Ohio’da bulunan ve yõllõk 1.3 milyar $ cirosu olan Figgie
International’õn kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanõyõm. Ayrõca 35 m $ cirolu aile şirketi
Clark Reliance’õn da Yönetim Kurulu Başkanõ ve Genel Müdürüyüm.
Bundan 10 yõl kadar önce Başkan Ronald Reagan’õn talimatõyla hükümetteki israfõ
önlemenin çarelerini araştõrmak üzere ülkenin önde gelen 160 işadamõ artõ 2000 şirket
teknisyeninden oluşan Grace Komisyonu kuruldu. Benim de görev aldõğõm bu komisyona
Amerika’nõn borçlarõ ve bütçe açõğõ ile ilgili veriler geldi. Hem o zamana kadar olan
durumu, hem de 2000 yõlõna kadar projeksiyonunu gösteren bu verileri grafik kağõdõna
dökünce gördüğüm şey beni şoka uğrattõ. Böyle giderse 1995 yõlõnda Amerika’nõn borcu
vergilerle karşõlanamayacak kadar büyümüş olacaktõ. Başka bir deyişle, 1995’te hükümet
şahõslardan topladõğõ bütün vergileri yalnõzca borcun faizini ödemeye ayõrsa gene de
yetmeyecekti.
Bu bulgularõ Figgie International’õn 1985 yõllõk raporunda yayõnlattõm. 2000 yõlõnda bütçe
açõğõnõn 1984’tekinin 33 katõna, borcun 14 katõna, borç faizinin de 29 katõna çõkacağõnõ
belirttim.
Bunu neden yaptõm? Eğer ülke Weimar dönemi hiperenflasyonuna yol açacak bir mali ve
ekonomik krize doğru gidiyorsa, böyle bir ortamda şirketimi nasõl koruyacağõmõ ve
yöneteceğimi bilmek istiyordum.
Bu amaçla ekonomist Gerry Swanson’la bir araştõrma grubu kurduk. Bu grup 7 yõl
boyunca üç kõtada 11 ülke dolaştõ: Arjantin, Brezilya, Bolivya, Çekoslovakya, Macaristan,
Meksika, Polonya, İtalya, İsviçre, Almanya ve İngiltere. Bu ülkelerin Maliye Bakanlarõ,
Merkez Bankasõ Başkanlarõ, Büyük Şirketlerin başlarõ ve önde gelen işadamlarõ,
bankacõlarõ,ekonomistleri ile konuştular. Grubun bulgularõ kuşkularõmõ doğruladõ. Amerika
felakete doğru gidiyordu.
Sorumluluğunu bilen bir yurttaş olarak, olaylar tamamen kontrolden çõkmadan halkõ ve
yöneticilerimizi uyarmak, durumun vahametini anlatmak istedim. Bu kitap bu amaçla
yazõldõ.
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BU DURUMA NASIL DÜŞTÜK?
Ülkemizi öldürüyorlar!
Kimler?
Kim olduklarõnõ biliyorsunuz. Amerika Başkanõ; 435’i Temsilciler Meclisi üyesi, 100’ü
Senato üyesi olarak seçtiğimiz 536 kişi ve onlarõn suç ortağõ veya yardõmcõ olarak
istihdam ettikleri 20000 kişi.
Amerika Başkanõnõ ve saygõdeğer yasa koyucularõmõzõ ülkemizi öldürmekle suçlamak size
fazla mõ sert geliyor? Hiç de değil. Bu sözde liderlerimiz 1975’den beri kanõmõzõ emiyor,
ülkeyi uçuruma sürüklüyorlar.
Bu ülke kurulduğundan bu yana devlet, geliri kadar harcama yapõyordu. Daha fazla
harcama gerektiğinde, vergi ve harçlarõ yükseltiyordu. Yani makul ve mantõklõ
davranõyordu.
Genelde borç yalnõzca savaş zamanlarõndaki harcamalarõ karşõlamak için alõnõyordu. Mali
sorumluluk ana ilkeydi.
1963’de Kennedy’ye yapõlan suikast Başkan Yardõmcõsõ Johnson’u Beyaz Saray’a
getirdiğinde Amerikan hükümetinin 183 yõlda 310 milyar $ toplam borcu birikmişti.
Ancak 1963’te Johnson’un iktidara gelmesinden sonraki bütün başkanlar gelirler pek
artmadõğõ halde harcamalarõ çok fazla arttõrdõlar. Bütçe açõğõ ve borçlanma korkunç
boyutlara ulaştõ.
Amerika’nõn ölüme doğru gidişinden kongre de en az başkanlar kadar sorumlu. Özel
hayatlarõnda kendi mali durumlarõnõ, banka hesaplarõnõ, kişisel harcamalarõnõ idare
edemeyen insanlardan başka ne beklenir ki? Çoğu, hayatlarõnda hiç ücret bordrosu
hazõrlamamõş, kar amacõyla kurulmuş bir kurumu idare etmemiş avukat veya meslekten
politikacõ. Bütün düşündükleri seçmene hoş görünüp tekrar seçilebilmek.
Son 10 yõlda Washington politikacõlarõ en az 5 defa, bütçe açõğõnõ önce azaltõp sonra da
ortadan kaldõrmak için yeni bir plan açõkladõlar, yeni bir yasa çõkardõlar veya yeni bir
anlaşmaya vardõlar. Ancak hepsinde de sonuç hüsran oldu.
HOKEY SOPASI
1984’te Grace Komisyonundayken şimdiye kadar olan borçlanmayõ ve borçlanmanõn
artarak bile değil aynõ hõzla devam edeceğini dikkate alarak borç projeksiyonunu grafiğe
döktüğüm zaman gördüğüm şekil beni tam anlamõyla şoka uğratmõştõ. Bu bizim şirketin
ürettiği hokey sopalarõnõn şeklinin aynõsõydõ. Borç tutarõ dikey, yõllar yatay eksende
gösterildiğinde eğri yavaş yavaş yükselirken yuvarlaklaşõyor ve birden hõzla yükselerek
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dikey hale geliyordu. Bu grafik ne yazõk ki 1985’ten 1991’e kadar 6 yõl boyunca tõpa tõp
doğru çõktõ. Bu gidişle 95’ten sonra büsbütün dikleşecek, yani kontrolden çõkacak.
Bunun en büyük nedeni biriken borçlara birleşik faiz işlemesi ve enflasyona endeksli
sosyal yardõm programlarõdõr. Borçlarõn faizi yeni borçlarla ödenmeye başlandõ mõ bir kez,
arkasõ çõğ gibi gelir.
Hokey sopasõna baktõğõnõzda Johnson’un başkan olduğu 1964’te borç 316 milyar $, faiz
yükü 10.7 milyar $ (ferdi ve kurumlar vergisi gelirlerinin %14.8’i) idi. Reagan döneminin
son yõlõ olan 1988’de borç 2.6 trilyon $’a faiz yükü de 214.2 milyar $’a, yani vergi
gelirlerinin %43’ününe tõrmanmõştõ.
Bush yönetiminin son yõlõnda (1992) 4 trilyon $’lõk borcun faiz yükü olan 293 milyar $’õ
ödemek için bütçeden toplam vergilerin %52’si ayrõldõ. 1995’de borcun tutarõ 6.56 trilyon
$’a ulaştõğõnda yalnõzca faiz ödemeleri (619 milyar $) bütün gelir vergilerinin %85’ine
ulaşacak, şahsi vergilerin toplamõndan ise daha yüksek olacak.
O noktada bütün israf ve vazgeçilebilir harcamalar kaldõrõlsa bile hükümet faizi ödeyecek
kadar tasarruf yapamaz. Tekrar borç almak zorunda kalacak ertesi yõl, bir sonraki yõl
daha. Tabii kriz ondan önce gelecek, zira borç alabileceği merci kalmayacak.
Amerika’nõn 1992 sonu bütçe açõğõ olan 400 milyar $, insanlõk tarihinde bir ülkenin geliri
ile gideri arasõndaki en büyük uçurum olmuştur. Toplam 4 trilyon $ borcun faizi olan 300
milyar $, ülkenin eğitim, adalet, konut, çevreye ayõrdõğõ ödeneğin toplamõndan fazla.
Bundan sonra olacaklarõ da kestirmek için kahin olmaya lüzum yok. Aşağõdaki 2 yoldan
biriyle ölüme sürükleneceğiz.
Panikten Ölüm
1991’de hazine bonosu faizi uzun vadede %7.5 kõsa vadede %5 iken 1993 ortasõnda
%8.5 ve 7.5 olur. Biraz pahalõ ama, olsun, endişelenecek bir şey yok.
Açõk 1993’de yeni bir rekor kõrar: 640 milyar $; kõsmen yükselen faiz oranlarõnõn faiz
yükünü yükseltmesinden, kõsmen de harcamalarõn artmasõndan. Borç 4.98 trilyon $’a
tõrmanõr: ülkede yõl içinde üretilen bütün ürün ve hizmetlerin tutarõnõn %80’ine eşit olur.
Yalnõzca faiz yükü bütçenin en önemli gider kalemini oluşturur. Dõş yatõrõmcõlar
huzursuzlanmaya başlar. Hazine bonolarõnõn faizinin yükselmesi, ticari ve ferdi kredilerin
faizlerinin de yükselmesine yol açar.
1994, 1993’ün tekrarõ gibi başlar. Artõk faizler devamlõ yükselmektedir. Kimse konut
kredisi alamadõğõndan inşaat sektörü çöker. Sanayi ucuz kredi bulamadõğõndan yeni
yatõrõmlara veya modernizasyona gidemez. Yaz sonunda Hazine Bonosu faizi 1981’deki
gibi %14’e çõkar. Özel yatõrõmcõlar isteseler bile alacak borç bulamazlar, zira bir
ekonomide kişilerin ve şirketlerin tasarruf ettiği orana bağlõ olarak borç alõnabilecek belli

http://www.ozetkitap.com

4

bir miktar vardõr. Bütün tasarruflar devlete giderse bankalara veya başka yatõrõm
araçlarõna para kalmaz. Yabancõ yatõrõmcõlar da Amerika’ya daha fazla borç vermekten
çekinmeye başlar.
Bu arada hazine, para basmasõ için Merkez Bankasõna baskõ yapmaktadõr. Merkez
Bankasõ şimdilik direnir.
Şirketlerin birbiri ardõna kapanmasõ veya dõş ülkelerde üretime yönelmesiyle şehirler,
kasabalar ve eyaletlerin vergi geliri azaldõğõndan ve hükümet yardõmõ da
alamadõklarõndan çeşitli vergi ve resimleri yükseltmek zorunda kalõrlar. Belediyeler
borçlarõnõ ödeyemez duruma gelirler. Müşteriler para piyasalarõndaki daha yüksek
faizlerden yararlanabilmek için bankalardan paralarõnõ çekince bankalar birbiri ardõna iflas
eder.
Tüketiciler de bu spiralin büyüyüp açõlmasõna farkõnda olmadan yardõm eder. Faiz
oranlarõ 1992’nin sonuyla 1993’ün başõnda tõrmanmaya başlayõnca dolarõn döviz
piyasasõnda değeri artar. Böylece yabancõ mallarõn Amerika’daki satõş fiyatõ düşer. Bu da
Amerikan sanayiine darbe demektir. Dolarõn değerlenmesi ihracatõ güçleştirir. Bir çok kişi
işini kaybeder.
Fakat 1994’e gelindiğinde Amerikan ekonomisi güvenilirliğini yitirdiğinden yabancõ
yatõrõmcõlar eskisi kadar ilgi göstermezler. Dolarõn değeri düşmeye başlamõştõr. Kendi
paralarõ değerlendiği için bu sefer Amerikan şirketleri cazip hale gelir. Teknolojisine,
gayrimenkulune veya makinelerine sahip olmak için fabrikalarõ satõn alõrlar, işçileri
sokağa atarlar.
1995 Şubatõna gelindiğinde artõk Amerikan hükümetinin borçlarõnõ ödeyemez hale geldiği
anlaşõlmõştõr. Özel ve tüzel yatõrõmcõlarõn elindeki Hazine Bonolarõ değersiz kağõtlar haline
gelir.
Bu arada Avrupalõ ve Japon maliye bakanlarõ acilen toplanõp borç ertelemesi karşõlõğõnda
Amerikan hükümetinin harcamalarõna kõsõtlamalar getirirler. Buhran başlamõştõr.
Ordu yarõ büyüklüğüne indirilir. Kalan yarõsõ şehirlerdeki isyanlarõ bastõrmak için kullanõlõr.
Sosyal yardõmlar kaldõrõlõr. Dükkanlarõn çoğu kapanõr. Halk, Para işe yaramadõğõndan,
elindeki mallarõ takas ederek yiyecek ihtiyacõnõ karşõlar. İntiharlar birbirini izler.
Hiperenflasyon Ölüm
Başka bir olasõ senaryo da hiperenflasyondan ölümdür. Bu her ne kadar panikten ölüm
kadar ani değilse de uzun vadede sonuçlarõ aynõdõr.
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Hiperenflasyon devlet tahvillerinin diğer yatõrõmcõlar yerine Merkez Bankasõna
satõlmasõndan doğar. Buna, borcun monetize edilmesi, yani para basma yoluyla
karşõlanmasõ denir.
Bu sistemin sakõncasõ şudur; ekonomik büyümeye eşlik etmeyen para arzõ enflasyonu
körükler, zira satõn alõnacak mal ve hizmet miktarõnõ arttõrmadan ekonomiye yeni para
girmesine yol açar. İnsanlarõn cebinde para olup da onu harcayacak ilave ürün ve hizmet
olmazsa, bu ürün ve hizmetlerin fiyatõ artar. Ürün ve hizmet miktarõ aynõ kalõrken para
arzõnõn artmasõ, enflasyonun klasik sebeplerinden biridir.
Enflasyonun yükselmesiyle faiz oranlarõ da yükselir. Yüksek faiz oranlarõ devletin borç
ödemelerinin maliyetini yükselttiğinden bütçe açõğõ da büyür. İnsanlar paradan kaçõp
mala yönelir. Artan talep, fiyatlarõ daha da yükseltir. Enflasyonun tuzaklarõndan biri de
budur: Kendi kendini besler.
Şirket karlarõ enflasyonun etkisiyle yutulur. Bireyler ve şirketler kredi alamaz. Fabrikalar
yõprandõkça sõnai verimlilik düşer. İşletme giderlerini karşõlayacak sermaye
bulunmadõğõndan tesisler kapanõr. Ucuz tesisler yabancõ yatõrõmcõlarõn eline geçer.
Bankalar kredi kartõ kullanõmõnõ kaldõrõrlar. Muhasebe defterleri sõfõrlardan geçilmez olur.
Ekonomiyle birlikte halkõn morali umutsuz bir krize girer. Karaborsa türer. Orta sõnõf yok
olmaya başlar. Çöküş yaşanõr.
İşte size acil ve köklü önlemler alõnmadõğõ takdirde başõnõza gelebilecekler. Bu
senaryolarõn gerçekleşme yolunu tuttuklarõnõ gösteren üç belirtiye karşõ gözünüzü dört
açõn. Bu belirtiler devlet tahvillerinin güvenilirliliğinin kalmadõğõna işaret eder.
1. Hükümet borç faizini ödeyebilecek geliri toplayamõyor.
1992’de yõllõk faiz ödemesi devletin topladõğõ tüm vergilerin %44’üne ulaştõ. Bu oran
1993’te %61, 1994’te %66 olacak. Faiz oranlarõnõn artmayacağõnõ varsaysak bile (ki
mümkün değil) 1997’de bütün kişisel ve kurumsal vergilerin hemen her kuruşu faize
gidecek.
Bu belirtiyi basõnda, bütçe açõğõnõ hükümetin faiz ödemeleriyle karşõlaştõran haberlerde
bulabilirsiniz.
2. Merkez Bankasõ önemli miktarda borç üstleniyor.
Merkez Bankasõ piyasada devamlõ devlet borcu alõp satar. Buna para politikasõ denir.
(Mali politika ise gelir ve gider dengeleridir). Para arzõ ekonominin büyümesiyle orantõlõ
olduğu sürece zararõ yoktur. Ancak çok fazla olursa enflasyonu hõzlandõrõr.
Bu belirtiyi görmek için para arzõ ile ilgili haberleri okuyun.
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3. Kongre ve idare bütçe açõğõ sorununa aldõrmõyor.
Yöneticiler bütçe açõğõnõ kapatmak için hiçbir gayret göstermiyorsa başõmõz gittikçe derde
girecek demektir.
EVET, BU OLABİLİR VE OLACAK TA
Bazõ ekonomistler artan açõk ve borç miktarõnõn bir zararõ olmayacağõnõ iddia ediyorlar.
Onlara cevaplarõm şöyle;
-

İddia;
Borç büyüyor ama ekonomimiz de büyüyor ve hala Japonya ile Almanya’nõn
toplamõnõn dörtte biri kadar daha büyük.

-

Cevap;
Bir ülkenin borcunun GSYİH’ya oranõ azalõyor veya aynõ kalõyorsa mesele yok. Ancak
1980’den bu yana borç GSYİH’dan üç kat daha hõzla büyüyerek 1992’de %70’e ulaştõ.
1996’da GSYİH’dan daha büyük olacak.

-

İddia;
Diğer sõnaileşmiş ülkeler GSYİH’ya göre yüksek borç oranõnõ tolere edebiliyor. Biz
neden edemeyelim?

-

Cevap;
Hiçbir ülke, ürettiğinden fazlasõnõ harcayarak sonsuza kadar devam edemez. Neticede
en büyük zararõ vatandaşlarõ görür. Arjantin, Bolivya, İtalya buna örnektir.

-

İddia;
Borcun büyük bir kõsmõ iç borç olduğundan o kadar önemli değil.

-

Cevap;
Öyle ama, bu oran gittikçe değişiyor. 1975’te dünyanõn en büyük borç veren
(kreditör) ülkesiyken 1986’da en büyük borçlu ülkesi haline geldik. 1991 sonunda 443
milyar $ faiz ödedik. Oysa bu parayla ülkemiz için eğitim, altyapõ gibi pek çok şey
yapõlabilirdi.

-

İddia;
Yabancõlara borçlu olmamõz ekonomik bağõmsõzlõğõmõzõ kaybetmemize yol açmaz.

-

Cevap;
Tam bir hayal! Borçlu ülkeler, borç veren ülkelerin dediğini yapmak zorunda kalõrlar.
Aksi takdirde yeni borç alamazlar.

-

İddia;
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Borç, sonraki kuşaklara yük olmayacak, zira bugün yaptõğõmõz yatõrõmlardan
yararlanacaklar.
-

Cevap;
Ne yazõk ki alõnan borcu yatõrõmlara kullanmõyoruz, cari harcamalara kullanõyoruz.
Tõpkõ bankadan aldõğõ krediyi ev almak, iş kurmak yerine yiyecek, giyim veya
gezmeye harcayan aile gibiyiz. Çocuklarõmõza da bõrakacak bir şeyimiz olmayacak.

-

İddia;
Sosyal sigorta veya diğer fonlardan borç almanõn bir zararõ yok.

-

Cevap;
Yarõn için ayrõlan parayõ bugünün harcamalarõna kullanmak son derece yanlõştõr.
Gerçek ihtiyaç duyulduğunda para nereden bulunacak? Emeklilerin eline değeri
kalmamõş devlet tahvillerini mi tutuşturacaksõnõz?

-

İddia;
Borç, faiz oranlarõnõn yükselmesine yol açmadõ.

-

Cevap;
Şu anda ortada çok para var da ondan. Yarõn para miktarõ azalõnca faizler de
yükselecek.

-

İddia;
Borç , sanayiinin zayõflamasõna yol açmadõ.

-

Cevap
Evet, açtõ. Fabrika ve makinelere yatõrõmõn GSYİH’ya oranõ 1980’de %13.2 iken
1991’de %9,8 oldu.

-

İddia;
Bütçe açõğõ ekonomi için iyidir. Alt yapõ yatõrõmlarõ ekonomiyi canlandõrõr.

-

Cevap;
Keynes’e ait bu teori ekonominin durgun olduğu zaman işe yarar ancak durgunluk
biter bitmez son verilmelidir, yoksa daha kötü sonuçlar doğurur.

BÜTÇE AÇIĞIYLA YAŞAMANIN BEDELLERİ:
1. Enflasyon Yükselir.
Brezilyalõ bir işadamõnõn tanõmõyla enflasyon, “her sabah kahvaltõ için aynõ restorana
gittiğimizde kahvaltõnõn fiyatõnõ sormaktõr”.

http://www.ozetkitap.com

8

Hiperenflasyonla ülkenin iç borçlarõ azalõp büsbütün sõfõrlanabilir ancak bu, hastalõğõ
tedavi etmek için hastayõ öldürmek demektir. Paranõn değeri kalmaz, ekonomi çöker.
Ücretliler, ücretleri enflasyonla aynõ oranda yükselmediği için gitgide yoksullaşõr.
Artan maliyetleri karşõlamakta güçlük çekecekleri için iş dünyasõ da alt üst olur. Dünya
rekabetine açõk işletmeler için bu özellikle doğrudur. Bugün doğu Avrupa şirketleri, artan
maliyetler
yüzünden
dünya
piyasalarõnda
rekabet
edememenin
sõkõntõsõnõ
yamamaktadõrlar.
2. Vergiler Yükselir.
Bütçe açõğõ kontrol altõna alõnamazsa vergiler mutlaka yükselecektir.
Vergilerin yüksek olmasõ insanlarõn cebinde daha az para olmasõ demektir. Ancak bu
bariz sonucun yanõnda daha az bariz sonuçlarõ vardõr:
! Yüksek vergi oranlarõ insanlarõn vergi ödemekten kaçõnmasõna yol açar. Örneğin
Macaristan’da ücretlilerin gelir vergisi %50’ye kadar çõktõğõndan, firmalarõn bir çoğu
hiç personeli yokmuş ta, bütün işi “bağõmsõz müteahhit” şeklinden çalõşan işçilere
yaptõrõyormuş gibi göstermektedirler. İşçilerin gelir beyannamesinde ne gelir
gösterdikleri ise kendilerine kalmõş bir şeydir.
! Dolaylõ vergiler yükselir.
Örneğin, dünyada borcu GSYİH’nin %100’ünden fazla tek sõnaileşmiş ülke olan
İtalya’da benzin fiyatõnõn %75’inden fazlasõ vergidir. Vergi kaçağõnõn beyannameli
vergilerde %68, KDV’de %50 olduğu hesaplanmaktadõr.
! İnsanlarda çalõşma, tasarruf etme ve yatõrõm yapma şevkini kõrar. Gelir yükseldikçe
vergi dilimleri de değiştiğinden daha fazla kazanmanõn bir anlamõ kalmaz.
! İş dünyasõ vergi kaçõrabilmek için işi mümkün olduğu kadar makbuz, defter gibi
kayõtlara sokmadan nakit üzerinden döndürür. Kazancõ takip etmek güçleşir.
3. Faizler Yükselir
Faizler yükselince ilk etkilenen konut ve inşaat sektörüdür. Bu da konut sõkõntõsõ yanõnda
işsizliğin büyümesi demektir. Otomotiv sanayi de aynõ etki ve sonuçlara maruz kalõr.
Yüksek faiz dolarõn değerini yükselttiğinden ithalat artar, ihracat azalõr.
Sabit faizli kredi veren bankalarõ güç duruma sokar.
Sanayiinin sermaye bulmasõnõ güçleştirir.
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4. Ekonominin büyümesi durur veya yanlõş büyür.
Bütçe açõğõnõn büyümesi yüksek enflasyon, yüksek faiz, yüksek vergi ve sermaye kõtlõğõ
doğurarak ekonomik büyümeyi yavaşlatma yanõnda, ekonominin yanlõş büyümesini de
teşvik eder.
Enflasyonist ortamda şirketler yeni iş sahasõ yaratacak yatõrõmlardan ziyade para
piyasalarõnda spekülasyona yönelirler. Bireyler de hisse senedi almak yerine mala ve
gayrimenkule yatõrõm yaparlar. Böylece ekonomik istikrarsõzlõk üretimin artmasõnõ,
dolayõsõyla ekonomik büyümeyi önler.
5. Yaşam standardõ düşer.
Yatõrõmlar azalõnca günlük yaşam da zorlaşõr. Kaliteli mal ve hizmet bulunmaz olur. Alõm
gücü düşer.
1985’ten beri Amerika’nõn ekonomik büyüme hõzõ diğer sõnaileşmiş ülkelerin hõzõndan geri
kalmõş, 1991’de ise eksi olmuştur.
6. Kendi ekonomik politikamõzõ belirleyemeyiz.
Hala dünya sahnesinde süper güç olarak görüldüğümüzden dõş ülkeler henüz üzerimize
baskõ kurmadõlar. Ancak 1995’te faizler ödeyemez hale gelince bize borç veren ülkeler
anlaşma şartlarõnõ bize dikte edecekler.
Güney Amerika ülkeleri, Polonya, Rusya ve diğer kalkõnmakta olan ülkelerin bugünkü
durumuna düşeceğiz.
Örneğin IMF ve Dünya Bankasõndan destek alan Polonya mali ve para politikalarõnõ
belirlerken kesin sõnõrlamalara uymak zorundadõr. İtalya bile bütçesinin yalnõzca %30’unu
kontrol edebilmektedir.
7. Dünyadaki gücümüzü kaybederiz.
Borçlu ülkeler ticarette ve diplomaside başkalarõnõn kurallarõna göre oynamak zorunda
kalõrlar ve çoğunlukta kaybederler.
BAŞKALARINDAN ÖĞRENECEKLERİMİZ
Ayağõnõ yorganõna göre uzatmayan bütün ülkeler eninde sonunda felakete uğramõşlardõr.
Örneğin Roma İmparatorluğu neden çöktü?
Aşõrõ lükse düşkün Roma imparatorlarõ para bitince vergileri yükselttiler, özel varlõklara el
koydular, altõn ve gümüş yerine adi metalden sikke basarak para arzõnõ arttõrdõlar.
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Böylece 30 yõl içinde fiyatlar 1000 kat arttõ. Ticaret durdu, halk yoksullaştõ, isyanlar
büyüdü.
I. Dünya savaşõndan Avusturya ve Almanya yenik çõktõ. Avusturya’da %50’ye varan
bütçe açõğõnõn yarattõğõ enflasyonla dolar 1919’da 17 kronken 1922’de 71000 kron oldu.
Halk bunun bedelini büyük işsizlik ve sõkõntõ olarak ödedi.
Almanya’da ise fiyatlar 1922 Ağustosundan 1923 Kasõmõna kadar 16 ayda %1 trilyon
arttõ. Almanlar hala bütçe açõğõndan çok korkarlar. Bu anayasalarõnda bile vardõr.
Bolivya, Arjantin ve Brezilya’nõn kronikleşmiş hiperenflasyonlarõnõ ve bunun yarattõğõ
sõkõntõlarõ hepimiz biliyoruz. Arjantin’de Başkan Carlos Menem yeni para birimi getirdi,
vergi kaçõranlarõn üstüne gitti, kamu sektörünü küçülttü, sübvansiyonlarõ kaldõrdõ, denk
bütçe hazõrladõ ve para basõmõnõ yasakladõ. Sonuç muhteşem oldu. Bütçe açõğõnõn
GSYİH’ya oranõ 1990’da %5 iken 1991’de %1.8 e düştü. 1992’nin ilk çeyreğinde ise fazla
verdi. Reel büyüme hõzõ 1991’de %5, 1992’de %6 oldu. Elbette ki bu politikalar bazõ
sõkõntõlar doğurdu, ancak halk uzun dönemde yararõna olacağõnõ bildiği için Menem’i
destekliyor.
122 milyar $ borcu olan Brezilya aylõk %20 enflasyonla baş edebilmek için durmaksõzõn
yeni politikalar uyguluyor: 10 yõl içinde 8 para istikrar programõ, 5 para birimi, 5 defa
ücret ve fiyatlarõ dondurma, 19 kemer sõkma politikasõ ve 18 develüasyon. Fakat
hükümet aşõrõ harcamalarõ durdurup halkõ ciddiyetine inandõramadõğõ sürece ekonomik
istikrar sağlayamaz.
Kişi başõna 2000 $’la Macaristan en fazla dõş borç taşõyan Avrupa ülkesi; ülkenin bütün
cari sorunlarõnõn kökünde borç yatõyor.
İtalya’nõn borcu GSYİH’nin %100’ünü aştõ. Yüksek kamu açõğõ İtalya’da yüksek
enflasyon, ezici faiz oranõ, sermaye kõtlõğõ ve korkunç işsizliğe yol açtõ. Gelir sõnõflarõ
arasõnda uçurum var.
Bir zamanõn süper gücü İngiltere 1976’da IMF’den faiz ödemeleri için yardõm istemek
zorunda kaldõ. 1979’da başa geçen Thatcher’õn önünde sevimsiz bir görev vardõ: Devletin
kaynaklarõnõn sõnõrlõ olduğunu halka kabul ettirmek.
Kamu çalõşanlarõ sayõsõnõ önemli ölçüde azaltarak, vergileri %3 indirerek, KİT’lerin büyük
bölümünü satarak 18 milyar $’lõk kamu açõğõnõ 6 milyar $ fazlaya çevirdi. Bu fazlayõ borç
ödemekte kullanarak borcun GSYİH’ye oranõnõ 1979’daki %51’den 1990’daki %27’ye
düşürdü. İşsizlik %11’den %6’ya indi.
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ŞİMDİ NE YAPMALIYIZ?
Önümüzdeki savaşõn iki aşamasõ var:
1. Bütçe açõğõnõ kapatmak.
2. Borçlanmayõ azaltmak.
Bunun için neler yapõlmalõ?
1. Politikacõlar işin ciddiyetini kavrayõp halkõ da inandõrmalõ.
2. Maliyeti düşürmede eğitim ve deneyim sahibi birini komutan gibi başa getirip emrine
yine aynõ özelliklere sahip özel sektör elemanlarõndan oluşan 1000-1500 kişilik bir
ordu vermeli. Bu kişilerin ücretini normalde çalõştõrdõklarõ iş yerleri ödemeli. Bu grup,
tasarruf yapabilecek bütün alan ve noktalarõ tek tek belirlemeli.
3. Başkan savaş zamanlarõnda kurulan özel savaş kabinesi gibi, kamu açõğõyla savaş
kabinesi kurmalõ. Bu kabine strateji belirlemeli, maliyet düşürme ordusunun
programlarõnõ desteklemeli ve gerekli yasalarõ çõkarmalõ. Bu savaşta çõkarlarõ
zedelenen gruplarõn baskõlarõna karşõ durmalõ. Tasarruf, maliyet düşürme ve verimliliği
arttõrma toplumun her kesimine uygulanmalõ.
4. Savaş sonrasõ devrimler uygulanmalõ. İşleri yavaşlatan bürokrasi, devlet kademeleri,
çeşitli komisyonlar, alt komisyonlar azaltõlõp hõzlõ iletişim ve hareket sağlanmalõ.
5. Bütçe açõğõ kapatõldõktan sonra fazlasõ borç ödemesine ayrõlmalõ.
6. Devlete ait iş ve işletmeler mümkün olduğu kadar özelleştirilmeli. Devletin bugün
vatandaşa sağladõğõ hizmetler, rekabete açõk bir şekilde özel sektöre ihale edilmeli.
Özelleştirmenin en güç yanõ zaten yapõlmasõ değil önündeki sayõsõz yasal ve
bürokratik engelin kaldõrõlmasõdõr.
7. Vergiler yükseltilmemeli.
Yüksek vergilerin sakõncalarõndan söz etmiştik. Dahasõ politikacõlar artan gelirleri
harcamanõn yolunu mutlaka bulurlar. Önemli olan harcamalarõ kõsmaktõr.
8. Devlet zarar eden işletmelerin zararõnõ üstlenmemeli.
9. Para matbaasõndan uzak durmalõ.
Bu önlemlerin ilk yararõ, ülkemizin mali sorumluluk taşõyan ve ekonomik açõdan sağlõklõ
bir devlet olduğunun tüm dünya tarafõndan kabul edilmesi olacaktõr. Böylece inanõlõr ve
güvenilirliğimiz yükselmiş olacaktõr. Diğer yararõ da Amerikan sanayiinin ülkeye yeniden
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güvenmesidir. Bu da sermaye yatõrõmlarõnõ hõzlandõracak, ekonominin büyümesini
sağlayacaktõr.
Vatandaşõn Görevleri;
1. Oyunuzu bilinçli kullanõn.
2. Washington’daki temsilcilerimize mektup yazõn veya telefon edin.
3. Çevrenizde mektup yazma kampanyasõ başlatõn.
4. Mücadele gruplarõ kurun, kurulmuş olanlara katõlõn.
5. Bütçe prosesinin nasõl işlediğini öğrenip etkileyin.
6. Temsilcilerinizi ziyaret edip endişelerinizi anlatõn.
7. Sizden oy istemeye geldiklerinde onlara zor sorular sorun.
8. Görüşünüzü duyurmak için basõndan yararlanõn.
9. Dilekçe hareketi başlatõn.
10. Çeşitli dernek ve gruplara (Rotary. Lion vs.) konuşmalar yapõn.
11. Sokak gösterileri yapõn.
Bir kişi ne yapabilir diye düşünmeyin. Vatandaş çekildi mi, meydan baskõ gruplarõna ve
lobicilere kalõr. Sesinizi duyurmamakla Amerika’da politik kast sistemi kurulmasõna ve
seçilmiş yöneticilerimizin kollektif monarşilerde görülen güç ve yetkilerle donatõlmasõna
izin verdik. Politikacõlar bir taraftan yoksulluk edebiyatõ yaparken, öte yandan maaşlarõnõ
Amerika’nõn en varlõklõ %5’ine girecek şekilde yükseltiyorlar. Dokunulmazlõklarõnõ
kullanarak suçlarõnõn cezasõnõ görmüyorlar. Bu seçilmiş monarşi kendilerini seçmenlerden
tecrit edip ekonominin yasalarõna bile uymuyor.
Eğer Weimar Almanya’sõnõn çok gerilerde kaldõğõnõ düşünüyorsanõz bugünkü Rusya’nõn
durumuna bakõn.
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