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1990�li yýllarda Arjantin, neo -liberal yeniden yapýlanmanýn örnek ülkesi olarak 

uluslararasý platformda yoðun bir ilgi odaðý ol muþ tur. Ayný þekilde, Türkiye de 1980�li 

yýllarýn ortalarýnda uluslararasý finans kurumlarý tarafýndan neo -liberal reformlarý baþarýyla 

uygulayan bir ülke olarak deðerlendirilmiþ tir. Ancak neo -liberal reform sürecinin kalýcý 

büyümeyi beraberinde getirmedið i gerçeði her iki ülke deneyiminden açýkça görülmektedir. 

Ýki ülkenin son yýllarda yaþamýþ olduklarý krizler, kýsa vadeli sermaye hareketleri ve dýþ borca 

dayalý büyüme modellerinin sýnýrlarýný çarpýcý bir biçimde ortaya koymaktadýr.Bu çalýþmanýn 

amacý fin ansal küreselleþmenin yoðun bir þekilde yaþandýðý günümüzde, IMF�nin yarý -çevre 

ülkeleri kapsamýnda üstlendiði role eleþ tirel bir bakýþ açýsý getirmektir. Arjantin ve Türkiye 

deneyimleri, sermaye hareketlerinin zamansýz liberalleþ tiði ortamlarda yaþanan so runlara 

önemli ölçüde ýþýk tutmaktadýr. IMF tek sorumlu aktör olarak nitelendirilemese de, uyguladýðý 

politikalarla finansal küreselleþme döneminde yoðun bir biçimde yaþanan krizlerin 

oluþmasýna katkýda bulunmaktadýr.  
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1.Giriº  

Arjantin 1990’lý yýllarda küresel neo-liberal yeniden yapýlanma sürecinin örnek 

modellerinden biri olmuþtur. Ülke, diðer birçok “geliþen piyasalar” dan farklý olarak, (Bu 

baðlamda Arjantin deneyimi ile Pinochet yönetimindeki 1970’ li yýllarýn Þili deneyimi 

arasýnda ilginç benzerlikler görülmektedir) IMF’nin önerilerine harfiyen uyma konusunda 

özel bir çaba sarfetmiþtir. 1990’lý yýllarýn baþlarýnda, Carlos Menem’in baþkanlýðý döneminde 

radikal bir neo-liberal yeniden yapýlanma programý uygulamaya konmuþtur. Söz konusu 

program sonucunda, Arjantin uzun yýllar süren istikrarsýzlýk ve durgunluk döneminden 

kurtulmaya baþarmýþ ve Ýkinci Dünya Savaþý sonrasý dönemde ilk defa yüksek ekonomik 

büyüme oranlarýyla tanýþmýþtýr. Ayrýca, 1980’li yýllarýn sonlarýna doðru hiper-enflasyon 

boyutlarýna ulaþan enflasyon oranlarý, kýsa olarak tanýmlanabilecek bir sürede tek haneli 

seviyelere düþürülmüþtür. Ne var ki Arjantin’de uygulanan serbest piyasa temelli reformlarýn 

büyüme üzerindeki etkisi kalýcý olmamýþtýr. Arjantin modeli 1990 larýn sonuna doðru hýzýný 

kaybetmiþtir. Büyüme sürecinin giderek hýz kaybetmesi 2001 yýlýnda ciddi bir çöküþe 

dönüºmüº ve “Arjantin Mucizesi” nin sonunu iºaret etmiºtir. Arjantin ekonomisinin son 

dönemde yaþamýþ olduðu çöküþ, ülkelerin kalýcý istikrar ortamý ve gerekli kurumsal altyapýyý 

oluþturmadan finansal küreselleþmeyle yüzleþmelerinin yaratabileceði sorunlarýn açýkça altýný 

çizmektedir.  

Çalýþmamýzýn ikinci kýsmýnda, 1990 larýn baðlamýnda Arjantin neo-liberal yeniden 

yapýlanma deneyiminin temel unsurlarý tartýþýlmakta ve bu baðlamda IMF’ nin oynadýðý rol ön 

plana çýkarýlmaktadýr. IMF reçetelerinin, Arjantin örneðinde, hem ilk dönemki baþarýlara hem 

de daha sonraki çöküþ sürecine katkýda bulunduðu vurgulanmaktadýr. Ancak, Arjantin’in 

yaþadýðý çöküþü salt IMF yaptýrýmlarýna indirgemenin saðlýklý bir bakýþ açýsý oluþturmayacaðý 

ve dolayýsýyla Arjantin’in ekonomik ve siyasal yapýsýndan kaynaklanan sorunlarýn da yaþanan 

krizlerle yakýndan ilintili olduðu görüþü savunulmaktadýr. Konuya dengeli bir biçimde 
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yaklaþmak açýsýndan, dikkati hem Arjantin’in içsel-yapýsal zayýflýklarýna, hem de IMF gibi 

yabancý kurumlarýn oynadýðý role yoðunlaþtýrmak gerekir. IMF 2001 Arjantin krizinin 

çýkmasýnda sorumluluðun önemli bir bölümünü paylaþsa da, kuruma tek yönlü bakarak tüm 

suçu IMF’ ye yüklemek uygun deðildir. Çalýþmamýzýn üçüncü kýsmýnda analizimize 

karþýlaþtýrmalý bir boyut eklenmekte ve bu çerçevede Arjantin ve Türkiye deneyimlerinin 

ortak ve farklý yönleri belirlenmektedir. Türkiye örneðinde neo-liberal modelin Arjantin’e 

gore daha uzun bir zaman dilimi içinde uygulandýðý, ancak özellikle 1980’li yýllarýn 

sonlarýndan itibaren uygulamada önemli sapmalarýn yaþandýðýný gözlenmektedir. Türkiye 

ekonomisinde reformlar için gerekli olan makro-istikrar bir türlü saðlanamamýþ, bütçe açýklarý 

ve enflasyon oranlarýnda ciddi artýþlar kaydedilmiþtir. Uygulamadaki kimi önemli farklýlýklara 

raðmen, her iki ülkede yaþanan sorunlarýn ortak olduðu ve bu sorunlarýn önemli boyutlarda 

neo-liberal küreselleþme sürecinin yapýsal ozelliklerinden ve söz konusu sürecin temel 

aktörlerinden biri konumunda bulunan IMF’nin uygulamalarýndan kaynaklandýðý görüþü 

savunulmaktadýr. Burada temel amaç, dünya ekonomisinde yarý-çevre ülkesi konumundaki 

ülkeler için daha geniþ dersler çýkarmaktýr. 

2. Arjantin Kalkýnma Deneyimine Tarihsel Bir Bakýþ: Arjantin 

Deneyiminin Mukayeseli Açýdan Ý lgi Çekici Yönleri  

Arjantin 1930 larda tarým ürünlerinin ihracatýnda çok önemli bir yere sahipti ve 

geliþmiþ ülkeler arasýnda yer alýyordu. Ancak ülkenin Ýkinci Dünya Savaþý sonrasý kalkýnma 

deneyimi tam anlamýyla bir düþ kýrýklýðý oluþturdu. Toplumun kilit katmanlarýnýn arasýnda 

þiddetli bölüþüm sorunlarýnýn yaþanmasý ve ýsrarla sürdürülen ithal ikameci strateji sonucunda 

Arjantin, ekonomik büyümenin had safhada düþük düzeylerde gerçekleþtiði bir ülke 

konumuna geldi. Ýçe dönük sanayici ve sendikalaþmýþ iþçiyi içine alan, ayný zamanda ithal 

ikameci sanayileþmenin (ÝÝS) lehinde olan koalisyona karþýlýk, eþit ölçüde kuvvetli, tarým 

ürünleri ihracatýný destekleyen ve içinde yoðun olarak toprak sahibi sýnýfý barýndýran ÝÝS 
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karþýtý bir koalisyon bulunmaktaydý. Söz konusu iki karþýt grup arasýnda þiddetli bölüþüm 

sorunlarýnýn yaþanmýþ olmasý ciddi boyutlarda enflasyonu ve sürekli krizleri beraberinde 

getirmiþtir. Oluþan istikrarsýz ortamda iç ve dýþ yatýrýmcilarýn, dolayýsýyla büyüme sürecinin 

olumsuz yönde etkilenmesi kaçýnýlmazdý. Latin Amerika baðlamýnda en baþarýlý sanayileþme 

örnekleri olan Brezilya ve Meksika ile mukayese ettiðimizde, Arjantin’in bu ülkelere göre 

daha adil bir gelir daðýlýmýna sahip olduðu ancak sanayileºme düzeyi açýsýndan bir hayli geri 

kaldýðý bariz bir biçimde gözlenmektedir.1 

Nispeten daha yüksek bir kalkýnma temelinden baþlamak, ne ölçüde olursa olsun 

önemli bir fark yaratmaktadýr. Savaþ sonrasý dönemde düþük oranlarda büyüme gerçekleºse 

de, büyüme sürecinin yüksek bir baþlangýç noktasýndan Arjantin’in günümüzde ulaþtýðý 

kalkýnma seviyesi küçümsenmemelidir.2 Ülkenin gayri safi yurt içi hasýlasý Türkiye ile 

kýyaslanacak düzeyde olup, fert baþýna düþen gelir, nüfusunun düþük olmasýndan dolayý çok 

daha yüksektir. 

Arjantin deneyiminin diðer ilgi çekici bir noktasý da, savaþ sonrasý Türk kalkýnma 

deneyimin önemli bir özelliði olan “istikrarlý istikrarsýzlýk” yapýsýna karþýlýk, Arjantin’ de 

ekonomik ve siyasal olarak uç durumlarýn yaþanmýþ olmasýdýr. Arjantin þiddetli hiper-

enflasyonla birlikte, 1966 ve 1983 arasý toplam onyedi sene süren bir askeri hükümet dönemi 

yaþamýþtýr. (Arjantin 1983 yýlýnda baþkanlýk sistemi çerçevesinde demokrasiye yeniden geçiº 

deneyimi geçirmiºtir.) Carlos Menem 1987 yýlýnda cumhurbaþkaný seçilmiþ ve neo-liberal 

reformlarýn tamamlanmasýnda iþlevsel bir rol üstlenmiþtir. Geriye doðru baktýðýmýzda, 

Arjantin’in reform deneyiminin Türk deneyime daha kýsa sürede ve daha yoðun bir biçimde 

gerçekleþtirildiði görülmektedir.3  

Neo-liberal yeniden yapýlanmanýn doðasý daha ayrýntýlý olarak irdelendiðinde, 

Arjantin deneyiminin pek çok özelliði mukayeseli açýdan daha da ilginç bir hale gelmektedir. 

Bu deneyim, neo-liberalleþme açýsýndan son dönemlerin kuþkusuz en geniþ kapsamlý ve ayný 
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zamanda radikal deneyimlerinden biri olmuºtur. Enflasyon, hiper-enflasyon boyutlarýndan tek 

haneli rakamlara indirilmiþtir. Savaþ sonrasý yaþanan yavaþ büyüme ve 1980 lerdeki 

durgunluktan sonra, 1990 larda alýþýlmadýk þekilde hýzlý büyüme gerçekleþtirilmiºtir. Gayri 

Safi Yurt Ýçi Hasýla 1991 ve 1995 yýllarý arasýnda %8, 1996 ve 1998 yýllarý arasýnda ise %6 

oranýnda büyümüºtür.4 

Arjantin deneyiminin uluslararasý bazda en ilgi çekici özelliði ise temeli para kurulu 

sistemine dayanan Konvertibilite Planý’ dýr. Arjantin’ deki Konvertibilite Planý’ nýn en büyük 

baþarýsý fiyat istikrarýnýn saðlanmasýdýr. Programýn ilk iki yýlýnda hiper-enflasyon süreci 

kontrol altýna alýnmýþ, sonraki yýllarda enflasyon tek haneli rakamlara inmiþ, hatta 1999 

yýlýnda eksi bile olmuþtur. Enflasyonda saðlanan bu baþarýnýn dýþýnda, Arjantin çok kýsa bir 

süre içinde geniþ çaplý bir özelleþtirme programýný uygulamaya koymuþtur. 1990’lý yýllarýn 

ortalarýna kadar olan dönemde kamu hizmetleri ve kamu iktisadi kuruluþlarý  büyük ölçüde 

özelleþtirilmiþtir. Özelleþtirme gelirleri hükümetin genel makro ekonomik politikalarý 

çerçevesinde kamu açýklarýný ve dýþ ödemeler dengesinin cari açýklarýný finanse etme yönünde 

kullanýlmýþ, ayný zamanda döviz kurunun sabitlenmesine de katkýda bulunmuþtur. 

Makroekonomik istikrar ve geniþ çaplý özelleþtirme, ayný zamanda ticaret ve sermaye 

hareketlerinin kapsamlý bir biçimde liberalleþmesini ve yabancý sermaye giriþlerinin hýzla 

artmasýný saðlamýþtýr. Geniþ çaplý sermaye giriþleri doðal olarak ekonomik büyüme sürecine 

olumlu yönde katkýda bulunmuþtur. Ancak, büyümenin, ekonominin rekabet gücünün 

artmasýndan çok dýþ kaynaklara baðlý olarak gerçekleþmesi, IMF destekli neo-liberal 

reformlarýn yarattýðý büyüme dinamiðinin oldukça istikrarsýz ve kýrýlgan bir yapý sergilediðini 

göstermektedir. Bu yüzden, olumlu geliþmeler yaþanmasýna raðmen ekonomik büyümenin 

kýrýlgan bir yapýya sahip olmasýndan kaynaklanan bir krizin yaþanmasý paradoks olarak 

görülmemelidir. 

3. Olumlu ve Olumsuz Yönleri ile Arjantin Konvertibilite Planý 
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Konvertibilite Planý ve onun kurumsal uzantýsý olan Para Kurulu, Arjantin’li 

yetkililer ve IMF’ nin yakýn iþbirliði ile uygulamaya konulmuþtur. Bu plan sabit döviz kuru 

sisteminin olduça uç bir örneðini temsil etmektedir. Planýn temel amacý, Arjantin pesosunu 

Amerikan Dolar’ýna sabitleyerek (1$=1 Peso) ekonomide gerekli güven ortamýný saðlamak ve 

böylelikle hiper-enflasyonu kýsa sürede kontrol altýna almaktý. Planýn ardýnda yatan mantýk þu 

þekilde özetlenebilir. Konvertibilite Planý gibi dýþsal bir baský unsurunun veya çýpanýn 

olmadýðý durumlarda, geçmiþte sürekli istikrarsýzlýk yaþayan toplumlarda güvenilir bir istikrar 

programýnýn uygulanmasýnýn önünde önemli engeller bulunmamaktadýr . Söz konusu plan 

çerçevesinde hükümetlerin bütçe açýklarýný Merkez Bankasý yoluyla finanse edebilme 

olanaklarý baþtan ortadan kaldýrýlmýþ, ayný zamanda döviz giriþi ile birlikte yaþanan para 

basýmý kýsýtlanmýþtýr. Sabit döviz kurunun sürdürülmesi için para kurulu dolar rezervlerini 

belli bir düzeyde tutmakta ve kontrolünde bulunan dolar miktarýnda artýþ olmadan peso arzýný 

arttýrma yetkisine sahip bulunmamaktadýr.5 

Açýkça söylemek gerekirse, planýn baþarýsý katý mali ve parasal disipline 

dayanmaktaydý. Geçmiþteki davranýþlarýnýn aksine, 1990 lardaki Arjantin hükümetleri para ve 

mali politikalarda disiplini saðlamak için gerekli olan kararlýlýðý gösterdiler. 1980 lerde 

yaþanan yüksek enflasyon ve bu durumun yarattýðý olumsuz sonuçlar, bu politikalarýn 

kamuoyunda çok büyük destek görmesini saðladý. Ayrýca daha somut olarak, hiper-

enflasyonun kontrol altýna alýnmasý ve geniþ çaplý sermaye giriþlerine parallel olarak 

gerçekleþen yüksek büyüme programa olan kamu oyu desteðinin belli bir süre devam 

ettirilmesine katkýda bulundu. Dolayýsýyla, Arjantin 1990 larýn ikinci yarýsýndan itibaren 

ekonomik durgunluk ve istikrarsýzlýðýn yoðun olarak yaþandýðý populist geçmiþinden farklý bir 

görüntü çizmeye baþlamýþtýr. 

Ancak konuya daha uzun vadeli bakýþ açýsýyla yaklaþtýðýmýzda, Konvertibilite Planý’ 

nýn ilk baþtaki avantajlarýnin uzun vadedeki dezavantajlarý tarafýndan dengelendiðini 
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görüyoruz. 1990 larýn sonlarýna geldiðimizde, enflasyonun kaldýrýlmasýnýn para 

politikasýndaki tüm esnekliðin kaybedilmesi pahasýna gerçekleþtirildiði görülmüþtür. Para 

politikasýndan esnekliðin yok olmasý sonucunda, 1990 larýn sonlarýnda meydana gelen 

durgunluða karþý yetkililer para arzýný arttýrma yoluna gidememiþlerdir. Ekonomideki büyüme 

trendinin ve sermaye giriþlerinin zayýfladýðý bir ortamda, peso-dolar paritesinin birebir olarak 

sabitlenmesi, deflasyonist baskýlarý arttýrmýþtýr. Bu durumda para politikasýnýn reel ekonomiyi 

canlandýracak biçimde kullanýlamamasý ciddi sorunlarý da beraberinde getirmiþtir. 

Ayrýca Konvertibilite Planý’nýn uygulamasýnda sergilenen katý tutum Arjantin 

ekonomisinin dýþ þoklara karþý savunmasýz kalmasýna neden olmuþ ve bu durum 2001’ deki 

çöküþte çok önemli bir rol oynamýþtýr. 1990 larýn sonlarýnda Amerikan dolarýnýn 

deðerlenmesi, ayný zamanda pesonun deðerlenmesi ile eþ anlamda olduðundan, Arjantin’in 

ihraç ürünlerine olan dýþ talebi kýsmaya yönelik olumsuz bir etki yaratmýþtýr. Benzer þekilde 

Brezilya’ da 1999 yýlýnda yaþanan kriz sonrasý realin deðerinin düþürülmesi de, pesonun reel 

anlamda deðer kazanmasýna neden olmuþtur. Brezilya’ nýn Arjantin’ in ticaret yaptýðý ülkeler 

arasýnda ayrýcalýklý bir yere sahip olduðu düþünüldüðünde, pesonun real karþýsýnda aþýrý deðer 

kazanmasýnýn, Arjantin ihracatýnýn rekabet gücünü olumsuz yönde etkilemesi kaçýnýlmazdý. 

Geriye baktýðýmýzda bu durumun krizin ortaya çýkmasýna yol açan en önemli etkenlerden biri 

olduðunu söyleyebiliriz. Arjantin deneyimi cari denge ve ihracattaki rekabet gücünün önemini 

açýkça gözler önüne sermektedir. Geniþ çaplý sermaye giriþi ve yüksek boyutlarda uluslararasý 

rezervlerin gerçekleþtiði durumlarda, bu iki temel unsurun ihmal edilmesi açýkça krize 

davetiye çýkarma anlamýna gelmektedir. Elbette ki bu problem Arjantin’e özel bir durum 

deðildir. Finansal küreselleþme döneminde Türkiye ve diðer geliþen piyasalarda da benzer 

sorunlar yaþanmaktadýr. 

4. 2001 Çöküºe Giden Yolda Arjantin Ekonomisi: Ek Unsurlar ve 

Borç Tuzaðý 
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Þu ana kadar Arjantin Krizi’ ni açýklarken, özellikle dýþ konjonktürün olumlu 

olmadýðý ortamlarda konvertibilite planýna katý bir þekilde baðlý kalmanýn yol açtýðý olumsuz 

sonuçlar üzerinde duruldu. Ancak olaya daha geniþ bir bakýþ açýsý ile yaklaþtýðýmýzda, diðer 

bazý önemli etkilerin de hesaba katýlmasý gerektiði ortaya çýkmaktadýr. Bu çerçevede 

özelleþtirme programý ile konvertibilite planý arasýnda ilginç bir paralellik kurulabilir. 

Özelleºtirme programý da ilk yýllarda olumlu bir etki yaratmýþ, ancak zaman içinde giderek bir 

dengesizlik unsuru haline gelmiºtir. 

Daha öncede deðinildiði gibi Arjantin dünya tarihinin en hýzlý ve bir o kadar da geniþ 

kapsamlý özelleþtirmesini yaþamýþ, 1991-1996 dönemi kapsamýnda özelleþtirmeden elde 

edilen toplam gelirler 14.2 Milyar dolara ulaþmýþtýr. Özelleºtirme gelirleri, mali ve cari 

dengesizliklerin düzeltilmesi ve sabit döviz kurunun sürdürülebilmesi açýsýndan çok önemli 

bir iºleve sahiptir. Ne var ki özelleºtirme gelirleri hükümet için süreklilik arzeden bir gelir 

kaynaðý olamamýþtýr. 1990 larýn ortalarýnda Arjantin’de özelleþtirilebilecek tüm varlýklar 

tükenmiþtir. Özelleþtirme programýnýn belli bir doyum noktasýna ulaþmasý iki önemli sonuç 

doðurmuþtur. Ýlk olarak, Arjantin için önemli miktarda uzun vadeli doðrudan yabancý yatýrým 

çekme olanaðý büyük ölçüde ortadan kalkmýþtýr. Böyle bir ortamda sermaye giriþlerinin 

canlýlýðýný koruyabilmek için giderek daha büyük boyutlarda oldukça deðiþken bir yapýya 

sahip portföy yatýrýmlarýna baþvurma gereði ortaya çýkmýþtýr. Ýkinci olarak, geniþ çaplý 

özelleþtirme gelirleri olmadan kamu kesimi dengesinin saðlanmasý giderek olanaksýz hale 

gelmiºtir. 

1990 larýn baþlarýnda ekonominin dýþa açýlmasý, özelleþtirmenin itici gücü, ayný 

zamanda ABD’ ye göre daha yüksek faiz hadleri Arjantin ekonomisine yoðun miktarda 

yabancý sermaye çekilmesine büyük ölçüde yardýmcý olmuþtu. Para kurulu deneyimi ise riskin 

azaltýlmasý ve sermaye giriþinin saðlanmasý sürecinde olumlu yönde katkýda bulunmuþtur. Söz 

konusu sermaye giriþleri istikrarsýz ve duraðan ekonomik yapýdaki ilk canlanmanýn 
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saðlanmasýnda da son derece etkili olmuþtur. 1990 larýn ortalarýnda doðrudan yabancý 

yatýrýmlar yavaþlasa da, devletin özelleþtirilecek varlýklarýnýn azalmasýna parelel olarak, dolar 

üzerinden çýkarýlan Arjantin tahvillerinde yaþanan yoðun satýþlar neticesinde portföy 

sermayesinin giriºi yüksek seviyelerde tutulmuºtur. Bu stratejiden memnun gözükmekle 

birlikte, IMF portföy sermayenin dalgalý ve deðiþken yapýsýný göz önüne alarak Arjantin’e ek 

kredi saðlanmasý konusunda yardýmcý oldu. Bu savunma þekli 1995-1996 yýllarýndaki Tekila 

Krizi’ nde baþarýlý olurken, sürekli bir biçimde devreye sokulan acil durum kredileri 1998 

Brezilya Krizi’ nin ardýndan özel sermaye giriþlerinin ve ekonominin canlý kalmasýný 

saðlayamadý. Böylece, ekonomik dengesizliðin boyutlarý giderek arttý ve  strateji arzu 

edilmeyen bir sonuca ulaþmýþ oldu. 

Geriye dönüp Arjantin deneyimine baktýðýmýzda, 1990 larýn ortasýnda ortaya çýkan 

iyimser tablonun oldukça zayýf temeller üzerinde inþa edildiði farkedilmektedir. Bu dönemde 

gözlenen yapay büyüme yüksek gözükse de, büyük çapta dýþ borçlanma ve özelleþtirme 

gelirleri tarafýndan finanse edilen talep aðýrlýklý bir büyüme süreci yaþandýðý ortaya 

çýkmaktadýr. Özellikle ithalat kaynaklý tüketim bu dönemde büyük aðýrlýk kazanmýþ, ithalatýn 

gayri safi yurt içi hasýlaya oranýnýnda da ciddi bir artýþ yaþanmýþtýr (1990’ da %12.6 iken 

1998’ de 23.3, 2000’ de ise 22.2). Ýthalatýn hýzla arttýðý, ihracatýn ise ayný ölçülerde artýþ 

göstermediði bir ortamda, dýþ ticaret dengesinin giderek bozulmasý ciddi tehlike sinyalleri 

vermeye baþlamýþtýr. 

Arjantin, Aralýk 1994’ te ki Meksika krizinin olumsuz etkilerinden kendini korumayý 

baþarmýþtý. Ancak ayný baþarýyý 1997 Asya krizi sonrasýnda tekrarlamasý mümkün olmadý. 

Arjantin, Asya ve daha sonra komºusu Brezilya’da oluºan krizlerden son derece olumsuz bir 

þekilde etkilendi. Peso üzerindeki kýsýtlamalarýn devam ettiði bir ortamda, 1999 yýlýnda 

Brezilya realinin deðer kaybetmesi, Arjantin’in ihracatýnýn komþusuna göre daha pahalý 

olmasýna yol açtý. Arjantin temel ticaret ortaðý olan Brezilya karþýsýnda ciddi bir rekabet gücü 
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kaybýna uðradý. Neticede, dýþ ticaret dengesinde artan dengesizlik Brezilya’nýn 

gerçekleþtirdiði devalüasyon sonrasýnda had safhaya ulaþtý.Ekonomik faaliyetlerde ki durulma 

durumun daha da kötüleºmesine neden oldu. Düºük ihracat gelirleri ülkenin dolar üzerinden 

olan borçlarýný çevirebilmek için gerekli olan döviz giriþini büyük ölçüde sekteye uðrattý. 

Ayrýca dolarýn deðerinin Arjantin’ in ticaret yaptýðý baþlýca ülkelerin paralarýna göre artmasý, 

pesonun da deðer kazanmasýna neden oldu. Bu týkanýk durumda sanayi ihracatýnýn düþmesi ile 

birlikte yurt içi üretimin yerini ucuz Asya tüketim mallarý almaya baþladý. Hýzla düºen sanayi 

faaliyetleri ve ihracat gelirleri yüksek boyutlarda iþsizliðe ve özellikle küçük ve orta boy 

iþletmelerin yoðun bir biçimde iflas etmelerine yol açtý. Milli gelirdeki artýþýn ciddi boyutlarda 

azalmasý kamu gelirlerini ve dolayýsýyla kamu finansman dengesini olumsuz yönde etkiledi  

Bu noktada, neo-liberal yeniden yapýlanmanýn sosyal boyutuna ve gelir bölüþümü 

üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekmemiz gerekmektedir. Carlos Menem’in Baþkanlýðý 

dönemindeki özelleþtirme dalgasý iþsizlik oranýndaki belirgin artýþla sonuçlanmýþtý. Genelde 

özelleþtirmelerin kamu hizmetleri alanýnda gerçekliþtiði göz önüne alýndýðýnda 

özelleþtirmenin sosyal açýdan olumsuz sonuçlar doðurabileceði gerçeðini pek de sürpriz 

olarak karþýlamamak gerekir. Özelleþtirme sonrasýnda, elektrik ve telefon gibi temel 

hizmetlerin fiyatlarýnda gözlenen ciddi artýþlar, gelir adaletsizliðinin yoðunlaþmasýna önemli 

ölçüde katkýda bulundu.6 Bunun da ötesinde, 1999’ dan sonra Arjantin’ de yaºanan ekonomik 

bunalýmýn derinleþmesi sonucunda, iç talebin çökmesiyle birlikte iºsizlik ve iflas eden ºirket 

sayýsýnda ciddi artýþlar meydana geldi. Böyle bir ortamda, programýn geneline olan sosyal ve 

politik desteðin, özellikle de mali disipline olan desteðin ortadan kalkmasý kaçýnýlmazdý. 

Ekonominin bozulduðu bir konjonktürde, Arjantin’in borç sorununun boyutlarý ciddi 

bir þekilde hissedilmeye baþlandý. Konvertibilite planý sayesinde, hükümet bütçe açýðýný yurt 

içi ve uluslararasý sermaye piyasalarýný kullanarak çözme yoluna gitmiþti. Arjantin 

ekonomisinin on yýlýn sonunda kendisini içinde bulduðu gerileme süreci, vergi gelirlerinde ki 
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çarpýcý düþüþe paralel olarak borç yükünün iyice büyümesine yol açtý. Dýþ borç alýmýnda ve 

cari hesaplardaki açýðýn finanse edilmesinde daha çok dolar üzerinden çýkarýlmýþ olan 

tahvillerin kullanýlmasý “Borç Tuzaðý” ile sonuçlandý. Her dönem sonunda satýlan tahvillerde 

oluþan aðýr þartlar, bir sonraki dönemin borç servis gereðini daha da kötüleþtirdi. Elbette ki , 

tamamlanmamýþ mali istikrar ve artarak büyüyen kamu borcu sorunu krizin baþlangýcýna 

kadar yaþanan yavaþ büyüme döneminde vurgulanmasý gereken sorunlar olarak kendini 

gösterdi. IMF ise bu ortamda Arjantin’ in bir sonraki borç ödemesini gerçekleºtirmesini 

saðlayacak ön ödemeyi yapmaya niyetli olmadýðýný açýkça belli etti. 

2001’ de Arjantin Krizinin seyrine baktýðýmýzda kademeli olarak derinliðin arttýðýný 

görmekteyiz. IMF ek fon verilmesi konusunda istekli olsa da, bu fonlarý Arjantin’ in bütçe 

açýðýný tümüyle kapattýðý takdirde saðlamayý þart koþmuþtu.. Vergi gelirlerinin çarpýcý bir 

þekilde düþtüðü, ekonominin durgunluk kýskacýna yakalandýðý bir zamanda, bütçeyi 

dengelemenin tek çýkar yolu hükümet harcamalarýnda ki geniþ çaplý azalma idi. Temmuz’ un 

sonlarýnda kamu kesiminin topladýðýndan daha fazla destekte bulunmayacaðý temel alýnarak, 

“Sýfýr Açýk Kuralý” meclis tarafýndan onaylandý ve açýðýn tam olarak ortadan kaldýrýlmasý 

amacýyla harcamalarýn her ay yeniden düzenlenmesi öngörüldü. Gerçekte, programa olan 

siyasi baðlýlýðý göstermek amacýyla maaþlarý ve emeklilik ödemelerini kýsýtlayarak, borç 

çevrilmesinde iþlevsel bir role sahip olacaktý. Ne var ki bu karar kitlesel protestolar ve sosyal 

direniþle karþýlaþtý, Arjantin Krizi’ nin daha da hýz kazanmasýna neden oldu. Ayný zamanda, 

krizin derinleºmesi, “peso devalüe edilecek” korkusunun yaþanmasýna neden oldu. Ancak bu 

aþamada hükümet araya girerek, insanlarýn pesolarýný dolara çevirmelerini önlemek amacýyla, 

banka depozitlerinin geri çekilmesini sýnýrlandýrdý. Bu durum yeni bir sosyal protesto dalgasý 

yarattý ve yatýrýmcý güveninin iyice zayýflamasýna neden oldu.7 

Yarý çevre ülkelerindeki finansal krizleri açýklarken, temel nedenler ve tetikleyici 

etkenler rasýndaki fark açýkça ortaya konmalýdýr. Temel nedenler krize eðilimli bir ortam 
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hazýrlarken, tetikleyici nedenler ise mali ve ekonomik iyileþme konularýnda þüphe yaratýp, 

ülke içinde oluþan siyasi rahatsýzlýðý içeren ve genel olarak yüksek faiz oranlarý ya da 

rezervlerin ortadan kaybolmasý ile önlenmesi mümkün olmayan spekülatif saldýrýlarýn alt 

yapýsýný oluþturmaktadýr. Arjantin’ in baðlamýnda, krizi tetikleyen neden olarak 

Cumhurbaþkaný De La Rua’ nýn Ekonomi Bakaný Jose Luis Machinea ve onun kýsa süreli 

halefi olan Roberto Lopez-Murphy tarafýndan talep edilen mali kýsýtlamalar konusundaki 

desteðin ortadan kalkmýþ olmasý gözükmektedir. Arjantin krizi çarpýcý boyutlara ulaþtýðýnda, 

en fazla göze çarpan özelliklerinden biri de, dünya ekonomisinin yarý çevre olarak kabul 

edilen kýsmýndaki bir çok ülkede olduðu gibi neo-liberal küreselleºme ve ortak IMF tipi uyum 

politikalarýnýn sosyal ve politik sýnýrlarýný gösteriyor olmasýdýr. 

5. Arjantin ve Türkiye: Ýki Neo-liberal Deneyimin Karþýlaþtýrmasý 

Arjantin ve Türkiye, hem neo-liberal reformlar baðlamýnda, hem de tarihsel geliþim 

süreçleri açýsýndan mukayeseli analize temel oluºturabilecek iki ülke konumundadýrlar.8 Orta 

gelir düzeyinde olan bu iki ülke, 20. yüzyýlda sanayileþme dogrultusunda önemli adýmlar 

atmýþ ancak, Asya’ nýn geç sanayileþen ülkerinin baþýnda gelen Güney Kore ve Tayvan 

düzeyinde bir performans sergileyememiþlerdir. Dolayýsýyla bugünkü konumlarý itibariyle iki 

ülkenin de makul bir zaman dilimi içinde sanayileþmiþ ülkelerin standartlarýna ulaþmalarý pek 

mümkün görünmemektedir. Farklý bir þekilde ifade etmek gerekirse, iki ülkeyi de geliþmiþ 

ülke normlarýný kýsa sürede yakalayabilecek büyüme örnekleri olarak göstermek zordur. 

Türkiye, özellikle savaþ sonrasý dönemde düþük bir seviyeden baþlayarak, en azýndan 1990 

lara kadar Arjantin’ den daha yüksek büyüme hadleri gerçekleºtirmiºtir.9 Ancak yüksek 

nufüsü nedeniyle fert baþýna düþen gelir performansý Arjantin’ in epeyce altýnda kalmýþtýr. Ýki 

ülke ile ilgili bazý önemli makroekonomik göstergeler Tablo 1 de verilmiþtir. 
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TABLO 1 
SON KRÝZLERDEN EVVEL ARJANTÝN VE TÜRKÝYE’ NÝN  

GENEL EKONOMÝK GÖSTERGELERÝ 

         

1980 1990 1999 2000 

  
Arj. Tur. Arj. Tur. Arj.  Tur. Arj.  Tur. 

Nüfus 
(Milyon)  27.9  44.7  32.5 56.5  36.6 64.3 37 65.3 

GSYH 
(Milyar $) 

77 70.9 141.4 150.6 283.4 183.8 285 199,9 

GSYH 
Büyümesi* 

-0.7 5.3 4.3 3.8 -3.4 -4.7 -0.5 7.2 

Kiþi baþýna 
düºen gayri 

safi milli 
gelir.** 

 3980 1570  2960  2715  7,550 2,900 7,460 3,100 

Gayri Safi 
Yurt içi 
yatýrým/ 
GSYH 

25.3 18.2 14 24.3 17.9 23.4 15.9 24.1 

Gayri Safi 
Yurt içi 
tasarruf 
/GSYH 

23.8 11.4 19.7 20.1 16.2 19.5 15.3 16.8 

Ýhracat 
(%GSYH) 

5.1 5.2 10.4 13.3 9.8 23 10.8 23.8 

Ýthalat 
(%GSYH) 6.5 11.9 4.6 17.6 11.5 26.9 11.4 31.2 

Cari Ýþlemler 
Dengesi / 

GSYH 
-6.4 -4.8 1.2 -1.7 -4.2 -0.7 -3.1 -4.9 

Toplam 
Borç/GSYH 

35.3 27 44 32.8 51.5 55.6 51.4 58.1 

Dýþ Borç 
(Milyon $) 

27,157 19,131 62.232 49,424 145,994 102,131 146,395 116,072 

Net 
Doðrudan 
Yabancý 
Yatýrým 

(Milyon $) 

678 18 1,836 700 8,236 138 10,639 112 

Tüketici 
Fiyatlarý 

(% Deðiþim) 
100.8 94.3  2.314 60.3 -1.2 63.5 -0.8 54.2 

Notlar: 2000 senesine iliþkin veriler, 1999 yýlýna ait ön tahminlerdir. 
(*) 1980 ve 1990 yýllarýnda kaydedilen GSYH’ daki büyüme, sýrasýyla 1980-90 ve 1990-99 
dönemlerinde elde edilen yýllýk büyüme ortalamalarý baz alýnarak hesaplanmýþtýr 
1990-99. 
(**) Kiþi baþýna düþen gayri safi milli yatýrým, cari ABD dolarý deðeri bazýnda Atlas Metoduyla 
hesaplanmýþtýr. 
Kaynaklar: Dünya Bankasý, Dünya Kalkýnma Raporlarý, farklý seneler. 
                 Devlet Ýstatistik Enstitüsü DÝE), Türkiye Ýstatistik Yýllýðý, 1993, s. 52 – 55. 
                 Devlet Planlama Teþkilatý (DPT), Ekonomik ve Sosyal Göstergeler 1950 –2001.                                            
.                www.dpt.gov.tr internet adresinden ulaºmak mümkündür. 
                 Internet Kaynaðý: http://www.demographia.com/db-org-regions.htm 
                 Internet Kaynaðý: http://lanic.utexas.edu/la/region/aid/aid96/Overview/lareg.html 
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Ýki ülkede de neo-liberal reformlarýn gerçekleþtirilmesini gönüllü bir süreç olarak 

algýlamamak gerekir. Her iki örnekte de, neo-liberal reformlar yaþanan istikrarsýzlýk ve kriz 

dönemlerinden sonra kaçýnýlmaz olmuþ, söz konusu sürecin baþlatýlmasýnda Dünya Bankasý 

ve IMF gibi dýþ aktörler kilit bir rol üstlenmiþlerdir. Uzun süreli ithal ikameci sanayileþme 

deneyimleri iki ülkenin geliºim süreçlerine damgasýný vurmuþtur. Türkiye örneðinde neo-

liberal reformlarýn kökenini 1980 lere dayandýrmak mümkündür. Türkiye’ deki neo-liberal 

reformlar yirmi senedir uygulanmakta olmalarýna raðmen, reform sürecinin tamamlanma 

aþamasýna geldiðini iddia etmek pek de mümkün olmamaktadýr. Sermaye hareketlerinin 

liberalleþmesi ise 1989’ da, programýn nispeten daha sonraki bir aþamasýnda gerçekleþmiþtir. 

Arjantin’ in neo-liberal refomlarla tanýþmasý ise Türkiye’ye kýyasla daha yakýn bir 

döneme rastlamaktadýr. Daha radikal önlemler içermesi ve kýsa bir zaman dilimi içinde 

gerçekleþtirilmiþ olmasý, Arjantin’in 1990 lý yýllarda yaþadýðý neo-liberal deneyimi Türkiye 

örneðinden oldukça farklý kýlmaktadýr. Arjantin deneyiminin þok tedavi yaklaþýmýný 

içermesine karþýn Türkiye modelini kademeli yaklaþým olarak sýnýflandýrmak daha anlamlý 

olacaktýr. Ýki ülkenin ortak þanssýzlýðý ise 2001 senesinde, finansal küreselleþmeye 

açýlmalarýný takiben yaþadýklarý geniþ çaplý krizlerdir. Ne var ki, 2000-2001 krizi Türkiye’ nin 

ilk yaºadýðý kriz olmamýþ, ülke daha önce 1994 senesinde de daha düþük çaplý ancak önemli 

bir kriz deneyimi geçirmiþtir. Doðal olarak, iki ülkenin neo-liberal dönüºümünde, IMF, 

Dünya Bankasý ile birlikte, merkezi bir rol üstlenip, en kilit çýpa olmuþtur. Ülkelerin 

ekonomik performanslarý yüzeysel bir þekilde incelendiðinde, 1980 lerde Türkiye’ nin daha 

baþarýlý olduðu, buna karþýn 1990 larda ise Arjantin’ in daha üstün ekonomik performans 

kaydettiði gözükmektedir.10 

Bu ön gözlemlerin ötesinde, iki ülkenin neo-liberal deneyimlerinin doðasýnda dikkat 

çekici benzerlikler ve farklýlýklar belirlemek mümkündür. Ýki ülkenin neo-liberal yörüngeleri 
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genel olarak kýyaslandýðýnda, þu parelel özellikler öne çýkmaktadýr. Ýki ülkenin de uzun süre 

sürdürülebilmiº ekonomik büyüme gerçekleþtirememiþ olmalarý, oldukça ilginç bir ortak 

nokta oluþturmaktadýr. Ýki ülkede de istikrar sonrasý canlýlýk ve krizin aþýlmasýný takiben 

ihracatta artýþ görülmesine karþýn, bu canlýlýk sürdürülememiþtir. Ýhracattaki büyüme ve 

yüksek katma deðerli ürünlere doðru yapý deðiþimi kesin olarak yetersiz kalmýþtýr. Daha da 

ötesi geniþ çaplý krizlerin çýkmasýnda iki ülkede de benzer yapýsal zayýflýklarýn etkili olmasý 

dikkat çekicidir. Kamu maliyesinin saðlýklý bir yapýya kavuþturulmasý bir türlü 

tamamlanamamýþtýr. Devlet harcamalarýnýn kýsýlmasý için gereken siyasi destek son derece 

kýrýlgan ve parçalanmýþ bir yapýdadýr. Enflasyonun kontrol altýna alýnmasý için gereken döviz 

kuru çýpasý, dýþ rekabetin ciddi bir biçimde zayýflamasýna neden olmuþtur.. Cari dengenin 

mevcut döviz kuru ve talep seviyesinde finanse edilmesi için gereken önemli miktardaki 

sermaye giriþi, dýþ borç düzeylerinde ciddi artýþlara yol açmýþtýr. Borca baðýmlý bir büyüme 

süreci, yapýsý itibariyle dýþsal þoklara ve kötüleþen dýþ koþullara karþý son derece duyarlýdýr. 

Gerçekten de yakýn zamanda gerçekleþen Asya ve Rusya krizleri bu iki ekonomiyi olumsuz 

yönde etkilemiºtir. Arjantin, özellikle Brezilya’ da ki develüasyondan olumsuz ºekilde 

etkilenirken, Türkiye’ nin performansýný olumsuz yönde etkileyen faktörler, deprem, Güney 

Doðu olaylarý yüksek petrol fiyatlarý ve 2000-2001 yýllarýnda dolarýn deðerindeki artýþ 

olmuºtur.  

2001 krizlerini tetikleyen nedenlerin iki ülkede farklý olduklarý gözükmektedir. 

Ancak, tetikleyici nedenlerin farklý olmasý, yaþanan krizlerde birçok ortak noktanýn 

bulunmadýðý anlamýna gelmemektedir.11 Bu baðlamdaki en merkezi unsur, yurt içindeki 

kaynaklarý seferber etmeyi büyük ölçüde geri plana iten, kýsa vadeli sermaye giriþine dayalý 

kýrýlgan büyüme yapýsýdýr. Diðer bir ortak unsur ise kýsmen döviz kuruna dayalý istikrar 

stratejilerinde mevcut olan riskten kaynaklanan reel ekonomideki zayýflýk ve ihracattaki 

rekabet gücünün yitirilmiþ olmasýdýr. Cari hesaplarda oluþan büyük açýklar ile birlikte 
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ithalattaki hýzlý artýþ ve ihracattaki durgunluk ileriye yönelik olumsuz sinyaller göndererek 

yatýrýmcýnýn güveninin zayýflamasýna ve neticede krizlerin hýzlanmasýna neden olmuþtur. 

Sonuç olarak iki ülke de kamu kesimi reformu ve kamu finansman dengesinin oluþturulmasý 

ve sürdürülmesi konularýnda ciddi sorunlar yaþamýþtýr. Arjantin’ de özelleþtirme programýnýn 

tamamlanmasýndan sonra bir dönem geri plana itilen kamu açýklarý sorunu tekrar su yüzüne 

çýkmýþtýr. Arjantin hükümetini diðer Latin Amerika örneklerinden ayrýþtýran güçlü federal 

yapýsý ve mahalli idarelerin ciddi boyutlarda özerk bir konuma sahip olmalarý, merkezi 

hükümetin mali disiplin saðlamasýnýný güçleþtiren etkenlerin baþýnda gelmektedir .12 

Ýki kriz arasýnda pek çok ortak yönün bulunmasýna raðmen, pratikte bu iki örneði 

birbirinden kesin çizgilerle ayrýlmasýna neden olan temel unsuru göz ardý etmemek gerekir. 

Kuºkusuz Arjantin IMF önerilerine ve temel neo-liberal ilkelere daha fazla baðlý kalmýþtýr. Bu 

açýdan, ekonomik reformlarýn yapýldýðý uzun zaman dilimine bakýldýðýnda Arjantin’ in 

Türkiye’ ye göre IMF’ nin daha iyi bir öðrencisi olduðu gözükmektedir. Daha da ötesi, 

Arjantin’ deki reform süreci daha radikal kalýplar içinde ve kýsa bir zaman dilimi çerçevesinde 

hayata geçirilmiþtir. Sonuç olarak, en azýndan belli bir süre zarfýnda neo-liberal reformlarýn 

saðladýðý faydalardan tam anlamýyla yararlanmýþtýr. Hiper-enflasyonun ortadan 

kaldýrýlmasýyla gösterilen erken baþarý, uzun vadeli sermayenin çekilmesinde iþlevsel bir rol 

üstlenmiþtir (Tablo 1). Ayrýca kýsa sürede gerçekleþtirilen geniþ çaplý özelleþtirme programý 

da bu hususta katkýda bulunmuþtur. Önemle belirtilmesi gereken bir nokta da, Arjantin’ de 

uygulanan döviz kuruna dayalý istikrar programýnýn gerek Türkiye gerek diðer yükselen 

piyasa örnekleriyle kýyaslandýðýnda çok katý bir uygulama örneði oluþturmasýdýr.13 

Makroekonomik istikrarýn bir türlü saðlanamamasý Türk neo-liberal tecrübesinin 

daimi bir öðesi olmuþtur. Mali istikrarsýzlýðýn büyüklüðü 1990 larda daha da büyümüþtür. 

Ýstikrarýn saðlanamamasý, enflasyonun kronik seviyelerde kalmasýnda ve özelleþtirme 

sürecinin de gecikmesinde rol oynayan etmenlerin baþýnda gelnmektedir. 1990’ larýn baþýnda 
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Arjantin’ de yaþanan istikrar ortamýnýn hýzlý büyüme sürecine dogrudan katkýda bulunduðu 

olumlu döngünün aksine, Türkiye, mali açýklar, yüksek enflasyon ve sýnýrlý özelleþtirmeden 

oluþan kýsýr döngünün tuzaðýna düþtü. Bu yüzden Türkiye’ nin çok düºük seviyede uzun 

vadeli yabancý yatýrým çekmesi paradoks sayýlmamalýdýr. 

Ülkelerin siyasi yapýlarýna göz atýldýðýnda, bu baðlamda da bazý dikkat çekici 

benzerlikler teºhis edilebilmektedir. Her iki örnekte de reformlar, IMF ve Dünya Bankasý gibi 

dýþ aktörlerle iþbirliði halinde ve yukarýdan aþaðýya bir þekilde gerçekleþtirilmiþtir. Baþkanlýk 

veya yarý baþkanlýk sistemi ve karizmatik bir liderin varlýðý söz konusu süreçte kilit bir rol 

oynamýþtýr (1989-1997 arasýnda Menem’ in cumhurbaþkanlýðý dönemi ve 1980-1989 

döneminde Turgut Özal’ ýn parlementer sistemde cumhurbaþkaný olmadan önceki yarý 

baþkanlýk rolü).14 Halkýn geniþ çaplý desteðinin kazanýlmasý ve reform karþýtý koalisyonun 

direncinin kýrýlmasýnda karizmatik bir liderin varlýðý çok büyük önem taþýmaktaydý. Bu 

baðlamda Arjantin deneyimini daha da ilgi çekici yapan unsur; Arjantin’ deki radikal reform 

sürecinin demokratik bir ortamda oluþmasý ve bu ortamda örgütlü iþgücünün desteðinin 

saðlanmýþ olmasýdýr. Bu gözlemden de anlaþýlacaðý üzere reform lehinde olan bir koalisyonun 

oluþturulmasýnda Cumhurbaþkaný Menem’ in çok büyük bir rolü vardýr. 

Vurgulanmasý gereken diðer bir nokta da, iki ülkede karizmatik liderin siyasi 

arenadan ayrýlmasýyla birlikte reform ve istikrar surecinin büyük ölçüde sekteye uðramýþ 

olmasýdýr. Çarpýcý boyutlarda gelir eþitsizliðinin ve þiddetli bölüþüm sorunlarýnýn egemen 

olduðu bu toplumlar, reform sürecinin kurumsallaþtýrýlmasý doðrultusunda ve reform için 

gereken geniþ tabanlý desteðin sürdürülmesinde büyük zorluklar çekmiºlerdir Gerçekten de, 

1983-1989 arasýnda Cumhurbaþkaný Raul Alfonsin dönemindeki Menem öncesi süreç ve 

1999’ dan sonra De La Rua’ nýn Cumhurbaþkaný olduðu Menem sonrasý dönemdeki siyasi 

ortama bakýldýðýnda, bu iki dönem, Türkiye’ de 1990 larda siyasi parçalanma ve bölüºüm 



 18

çýkmazýnýn keskin bir biçimde yaþandýðý, ekonomik istikrar ve uzun vadeli büyüme açýsýndan 

olumsuz sonuçlarla karþý karþýya kalýndýðý dönemle büyük paralellikler göstermektedir.15 

6. Mukayeseli Analizden Yola Çýkarak IMF’ nin Rolü Üzerine 

Eleº tirel Düºünceler 

Arjantin’ in neo-liberal deneyiminin ilk dönemlerde elde ettiði çarpýcý baþarýnýn 

ardýndan 2001 yýlýnda geniþ çaplý bir kriz kýskacýna düþmesi , finansal küreselleþmenin yoðun 

bir biçimde yaþandýðý ve sermaye hesaplarýnýn dýþa açýldýðý bir dönemde IMF’ nin yarý çevre 

ortamlarda oynadýðý rol üzerinde derin soru iþaretleri uyandýrmaktadýr. Bu baðlamda tekrar 

vurgulanmasý gereken nokta, Arjantin’ in diðer geliþen piyasalarýn ötesinde, IMF önerilerine 

daha sýký baðlý kalmýþ ve neo-liberal mantýðý daha katý ve tutarlý bir þekilde uygulamýþ 

olmasýdýr. Ayrýca, 1970’ lerde yaþanan Þili deneyiminin aksine, Arjantin deneyimi 

demokratik kurumlarýn yeniden oluþturulmaya çalýþýldýðý bir ortamda gerçekleþmiþtir. Buna 

karþýlýk, Türkiye örneðine bakýldýðýnda çeþitli þekillerde kaçýþ yollarý bulunarak programýn 20 

sene tam anlamýyla uygulanamadýðý görülmektedir. Biri uzun bir zaman diliminde neredeyse 

tam anlamýyla yerine getirilmiþ, diðeri ise kayda deðer ancak kýsmi olarak yerine getirilmiþ 

olsa da, iki örmek arasýnda ortak unsurlar bulunduðu gerçeði, neo-liberal yeniden yapýlanma 

sürecinin Dünya Bankasý ile birlikte kilit kurumlarýndan biri olan IMF hakkýnda bazý genel 

gözlemler ve eleþtiriler yapma olanaðý saðlamaktadýr. 

Bu noktada verilmesi gereken mesaj, döviz kurunu sabitleme yöntemiyle enflayonu 

kýsa sürede düþürmeye yönelik politika modellerinin ihmal edilmemesi gereken ölçülerde risk 

faktörü taþýdýðýdýr. Arjantin ve Türkiye, enflasyon oranlarýný düþürmek amacýyla döviz 

kurlarýný sabitlemiþler, Arjantin bu çerçevede daha katý, Türkiye ise daha esnek bir yol olan 

bant sistemini izlemiºtir. Belli bir noktaya kadar bu tür bir siyaset son derece yerindedir, zira 

kredibilite ve koordinasyon  sorunlarý çözülmeden enflasyonu kalýcý bir biçimde düþürmek 

imkansýz hale gelmektedir Döviz kurunu sabitlemek, istikrar programýna güven 
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kazandýrmanýn en can alýcý noktasýdýr. Bu durum ayrýca mali ve parasal disiplinin saðlanmasý 

gibi zorlu konularda, harici bir çýpanýn varlýðýnýn ne kadar önemli olduðunu vurgulamaktadýr. 

Ancak Arjantin ve Türkiye örnekleri tarafýndan doðrulanan kanýtlara göre, iç kapasite ve 

ihracatta rekabet gücü arttýrýlmadan uygulanan döviz kuru tabanlý istikrar programlarý, uzun 

vadeli istikrarsýzlýk pahasýna sadece kýsa vadeli istikrar saðlamaktadýr. 

Arjantin, istikrar programýna güven kazandýrmak amacýyla dolar bazlý bir para 

kurulunu uygulamaya koymuþtur. Bu durum kýsa vadede fiyat istikrarýna olan taahhütün 

güvenilirliðini maksimize etse de, ekonomide dalgalanmalara neden olmaktadýr. Türkiye’ nin 

uyguladýðý “sürünen döviz” kuru rejimi çerçevesinde, IMF, TL’ nin deðer kaybýný senelik % 

15 olarak sýnýrlamýþtýr. Ayrýca belki de Arjantin deneyiminden ders çýkartarak, programýn 

zorlandýðý dönemlerde devreye sokulmasý gündeme gelebilecek bir “çýkýþ stratejisi” 

belirlenmiºtir. “Sürünen döviz kurunun” uygulamaya geçmesiden 18 ay sonra, Temmuz 2001’ 

de sistematik bantlarýn merkezi parite çevresinde geniþletilmesi öngörülmüþtür. Bu durum 

bankacýlýk sisteminin güçlendirilmesi ve bankalarýn daha esnek döviz kuruna uyum 

saðlayabilmeleri için zaman kazanmalarýný amacýyla teklif edilmiþtir. Ancak bu stratejinin 

zayýf tarafý hem hükümet hem de bankalar için “Ahlaki Tehlike” (Moral Hazard) yaratmýþ 

olmasýdýr. Programýn böyle bir kaçýþ olasýlýðý yaratmýþ olmasý, banka bilançolarýn 

güçlendirilmesi ve denetim ihtiyacýný zayýflatmýþ olmasýndan kaynaklanmaktadýr.  

Bu noktada verilmesi gereken ikinci önemli mesaj, geliºen ekonomilerin mali 

dengelerinde önemli bir miktarda fazlaya ulaþýlmýþ olunsa da, bu durum onlarý geri ödenmesi 

gereken kýsa vadeli borcun varlýðýndan kaynaklanan krize karþý korumamaktadýr. Arjantin ve 

Türkiye 2001’ in ikinci çeyreðinde reform yönünde önemli adýmlar atmýþlar; faiz dýþý 

açýklarýný, fazlaya çevirmeyi baþarmýþlardýr. Ancak atýlan bu adýmlarýn iki ülkeyi de olasý bir 

krizin olumsuz etkilerinden koruyacaðý anlamýna gelmemelidir; zira iki ülkenin de önemli 

miktarda geri ödemesi gereken kýsa vadeli borcu bulunmaktadýr. 
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Bu durum bizi daha derin bir soruna, yoðun olarak dýþ borç ve sermaye giriºine 

dayalý, IMF tabanlý neo-liberal büyüme modeline götürmektedir. Büyük ölçüde dýþ borca 

dayalý büyüme modelinin en belirgin kusuru IMF’ nin yarý çevre ülkelerde, reel ekonominin 

rekabet gücünün arttýrýlmasý ve yurt içi kaynak seferberliðinin saðlanmasý konularýný yeterli 

derece de gündeme getirmemesinden kaynaklanmaktadýr.16 Genel olarak reel ekonominin, 

özellikle bazý kilit sektörlerin yeterli düzeyde rekabet gücüne sahip olmayýþlarý, ayný zamanda 

iç tasarruf oranlarýnýn aþýrý dercede düþük boyutlarda kalmýþ olmasý 2001 Arjantin Krizi’ nin 

kökeninde yatan temel unsurlar olarak göze çarpmaktadýr. Benzer sorunlar Türkiye örneðinde 

de açýkça görülmektedir.17 Sonuç olarak iki ülke de yabancý sermaye giriþi ve dýþ 

borçlanmaya dayanan büyüme modelinden kaynaklanan borç tuzaðýnýn üstesinden gelebilecek 

bir ekonomik yapýyý oluþturma konusunda yetersiz kalmýþlardýr. Doðal olarak, oluþan bu 

büyüme modeli iki ülkeyi de dýþ þoklara karþý savunmasýz bir konumda býrakmýþtýr. 

Yukarýda üzerinde durulan gözlemler, ülkelerin standart IMF önerilerinin ötesinde 

ufuklarýný geniþletmeleri; araþtýrma-geliºtirme ve insan sermayesinin formasyonu gibi rekabet 

düzeylerini arttýrmaya yönelik hassas alanlarda iç kapasitelerini geliþtirmeleri gereðini açýkça 

ortaya koymaktadýr. Güney Kore’ nin 1997’ de yaþadýðý geniþ çaplý krizden sonra hýzla 

toparlanmasýnýn altýnda yatan nedenlerin baþýnda reel ekonomilerinin güçlü olmasý ve ender 

olarak rastlanan yüksek yurt içi tasarruf oraný gelmektedir.18 Açýkçasý, büyük oranda kamu 

yatýrýmlarýndan fedakarlýk edilerek uygulamaya konulan mali kesintilerin yaþandýðý bir 

ortamda, yukarýda altý çizilen hedeflere ulaþýlmasý zor gözükmektedir. Diðer taraftan, söz 

konusu sorunlara yapýcý bir þekilde yaklaþýlmadýðý takdirde, Arjantin ve Türkiye kendilerini 

üstesinden gelmesi gittikçe zorlaºan bir düºük büyüme-yüksek eºitsizlik ikilemi içinde 

yaºamaya devam edeceklerdir. 

Bir adým daha öteye gidildiðinde, Arjantin ve Türkiye örnekleri, yarý çevre ülkelerde 

sýk görülen hayli deðiþken ve yüksek ve kontrol altýna alýnmasý kolaylýkla mümkün olmayan 
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kýsa vadeli sermaye hareketlerinin varolduðu bir ortamda sermaye hesabýný erken açmanýn 

önemli maliyetleri olabileceðini açýkça vurgulamaktadýr. IMF, bankacýlýk ve finansal sistemin 

kuvvetlendirilmesini amaçlayan düzenleyici reformlarý desteklemesine raðmen, ülkeleri geniþ 

çaplý bir finansal krizden korunmasýna yönelik kýsa vadeli sermaye hareketlerinin ulusal ve 

küresel seviyede kontrol edilmesine iliþkin önerilere pek sýcak bakmamaktadýr. Bu nedenle 

IMF’ yi hedef alan en temel eleþtiri, yarý çevre ülkeleri üzerinde çoðu zaman yaþanan 

dengesizikliklerle orantýlý olmayan düzeylerde olumsuz sonuçlar doðuran finansal krizlerin 

sistematik nedenleri üzerinde durmamasýdýr.19 Buna ilaveten, IMF finansal küreselleºmenin 

baskýlarýyla baþa çýkabilmek için gereken düzenleyici kurumlarýn oluþturulmasý ile ilgili siyasi 

ve kurumsal sorunlarý yeterince dikkate almamaktadýr. IMF, bir anlamda düzenleyici devletin 

tesis edilmesi sorununu tamamen teknik bir sorun olarak algýlamakta, dolayýsýyla ortaya 

çýkabilecek siyasal ve kurumsal sorunlarý büyük ölçüde gözardý etmektedir.20 

Sonuç olarak, incelediðimiz ülke örnekleri gelir daðýlýmýný hesaba katmadan 

gerçekleþtirilmeye çalýþýlan ekonomik programlarda oluþan tehlikeleri açýkça ortaya 

koymaktadýr. IMF programlarý genel olarak neo-liberal yeniden yapýlanmanýn sosyal ve 

bölüþümsel etkilerini ya küçümsemekte ya da hiç dikkate almamaktadýr. 2001 Arjantin 

deneyimi ve sonrasýnda geliþen olaylar bu tür ihmallerin ne kadar tehlikeli olabileceðini 

açýkça göstermiþtir, zira devlet harcamalarýnda meydana gelen kesintilerin ardýndan geniþ 

çaplý protestolar ve ciddi boyutlarda bir sosyal patlama yaþanmýþtýr. Türkiye, Arjantin 

örneðinde görülen sosyal patlamalarý yaþamamýþ olmasý açýsýndan bir hayli þanslý 

konumdadýr. Bu durumu kýsmen enformel sektörün ve sosyal destek aðýnýn güçlü oluþu ile 

açýklamak mümkündür.  

Türkiye ayrýca IMF kredilerinden faydalanma konusunda 2001 krizi sonrasýnda 

Arjantin’e göre çok daha ayrýcalýklý bir konuma sahip olmuþtur. 11 Eylül saldýrýlarý sonrasýnda 

Türkiye’ nin jeo-stratejik açýdan sahip olduðu önemin ABD dýþ siyaseti açýsýndan bir kat daha 
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önem kazanmasý bu baðlamda belirleyici bir rol oynamýþtýr. Bu gözlem IMF’nin dar anlamda 

bir ekonomik kurum olma ötesinde ciddi bir siyasal aktör olduðu gerçeðine açýkça iþaret 

etmektedir. Türkiye, Arjantin örneðinde yer almayan ikinci bir harici çýpadan, AB üyeliði ve 

onun getirdiði maddi destekten faydalanmýþtýr. Arjantin de yakýn zamanda LAFTA gibi 

bölgesel iþbirliði çabalarýna faal bir biçimde katýlmýþtýr. LAFTA sermaye zenginliði açýsýndan 

yetersiz ülkelerden oluþtuðu için, AB gibi güçlü bir çýpa rolünü üstlenmesi pek ihtimal 

dahilinde deðildir. 

Bu gözlemler tek baþlarýna bizi aþýrý iyimserliðe itmemelidir. Açýkçasý, ekonomik 

büyümede belirgin bir toparlanma yaþanmadýðý ve ilerleyen süre içinde ivme kazanmadýðý 

takdirde, Türkiye’ de de Arjantin örneðinin ayrýlmaz parçasý olan sosyal protesto ve 

patlamalarýn yaþanmasý þaþýrtýcý olmayacaktýr.21 

7. Sonuç 

20. yüzyýlýn baþýnda ve ortalarýnda zengin bir tarým ülkesi olan Arjantin’ in kalkýnma 

performansýnýn, zaten sorunlu bir bölge olan Latin Amerika’nýn nispeten baþarýlý örnekleriyle 

kýyaslandýðýnda bile fazla etkileyici olmadýðý gözükmektedir. Yarý çevre ülkelerin açýsýndan 

bakýldýðýnda Arjantin’ i özel kýlan faktörler arasýnda çok uç sayýlabilecek bir hiper-enflasyon 

deneyimi geçirmiþ olmasý yanýnda, uzun süreli ekonomik durgunluk ve askeri yönetim 

yaþamýþ olmasý da yer almaktadýr. Daha önceki yýllarda yaþanan istikrarsýzlýðýn boyutlarý göz 

önüne alýndýðýnda, Arjantin’ in IMF denetiminde gerçekleþtirilen neo-liberal yeniden 

yapýlanma modelinin yakýn zamanda yaþanmýþ en radikal ve çarpýcý deneyimlerinden birini 

oluþturmasý pek de sürpriz bir geliþme olarak nitelendirilmemelidir. Arjantin örneðini daha da 

ilginç hale getiren bir nokta da söz konusu deneyimin henüz olgunlaþmamýþ bir demokratik 

rejimin paremetreleri içerisinde yürütülmüþ olmasýdýr. 

Türkiye de savaþ sonrasý dönemde ard arda gelen ekonomik krizler ve demokrasinin 

devre dýþý býrakýldýðý dönemler yaþanmýþtýr. Ne var ki Arjantin standartlarý ile 
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kýyaslandýðýnda, Türkiye’ nin yaþamýþ olduðu krizlerin benzer boyutlarda olmadýðý 

görülmektedir. Ekonomik büyüme genelde daha yüksek düzeylerde gerçekleºmiº, enflasyon 

hiper-enflasyon boyutlarýna ulaþmamýþtýr. Askeri yönetimin olduðu dönemler tüm toplumsal 

maliyetlerine raðmen nispeten daha kýsa süreli olmuþtur. Türkiye’ nin neo-liberal deneyimi, 

Arjantin örneði ile kýyaslandýðýnda, kademeli bir reform anlayýþýna dayanan ve reformlarýn 

uzun bir zaman dilimine yayýldýðý bir örnek olarak dikkat çekmektedir. 

Arjantin deneyimi, radikal yapýsý ve ders kitaplarýnda yer alan ilkelere olan 

uygunluðu açýsýndan, sermaye hesaplarýnýn hýzla serbestleþtirildiði çaðýmýzda neo-liberal 

yeniden yapýlanmanýn baþarý þansýný ve sýnýrlarýný iþaret etmesi itibariyle son derece 

aydýnlatýcý bir örnek oluþturmaktadýr. Arjantin deneyimi, yoðun sermaye giriþi ve dýþ 

borçlanmayý temel alan kalkýnma modelinin kýrýlganlýðýný günümüz açýsýndan son derece 

dramatik bir ºekilde ortaya koymuºtur. Neo-liberal modelin ayný derecede yoðunluk ve 

gayretle uygulanmamasýna raðmen, Türkiye örneði de benzer gözlemleri desteklemektedir. 

Arjantin krizi ayný zamanda yarý çevre ülkelerde uygulanan radikal neo-liberal yeniden 

yapýlanma modellerinden kaynaklanan sosyal ve siyasi zorluklarýn altýný çizmiþtir. 

Ancak, IMF ile ilgili deðerlendirmelerde dengeli bir yaklaþým sergilemek 

gerekmektedir. IMF doðasý itibariyle genel olarak baþarýlý sayýlabilecek ülkelerden çok 

sorunlu ülkelerle temas kurmaktadýr. Sorunlu ülkeler genelde iç siyasetlerinde ve kurumsal 

yapýlarýnda derin sorunlarýn mevcut olduðu ülkeler olarak sýnýflandýrýlabilir. Söz konusu 

ülkelerde yaþanan krizlerin ve siyasal ve kurumsal yapý ile ilgili zaaflarýn neo-liberal döneme 

özgü olmadýðý ve daha önceki dönemlerde de var olduðu gerçeði göz ardý 

edilmemelidir.Dolayýsýyla 1990’ lar baðlamýnda “çevrenin” diðer ülkelerinde meydana gelen 

finansal krizlerin tüm sorumluluðunu IMF’ ye yüklemek yanlýþ olur. 

Mukayeli analizimizin önemli bazý sonuçlarý ºu ºekilde özetlenebilir. Reel 

ekonomilerin yeterliliði ve ihracatýn uzun vadeli rekabet gücü saðlýklý bir ekonomi için bir 
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hayli önem taþýmaktadýr. Her ne kadar Dünya Bankasý bu konulara eðilse de, IMF 

programlarýnýn ön planda olduðu durumlarda bu tür kaygýlar geri plana itilmektedir. Örneðin 

uzun vadeli ekonomik büyüme açýsýndan çok kilit bir konuma sahip olan araþtýrma – 

geliþtirme kapasitesinin kurulup geliþtirmesi, IMF programlarýnda ya hiç ya da çok az bir yer 

teþkil etmektedir. IMF yarý çevre ükeler baðlamýnda devletin düzenleyici kapasitesinin 

arttýrýlmasý konusuyla ilgilenmektedir. Bu çerçevede, devletin kalkýnma ve bölüþüm 

alanlarýnda önemli fonksiyonlarý olabileceði yeteri kadar dikkate alýnmamaktadýr. Üstelik, 

IMF, etkin düzenleyici kurumlarýn oluþturulmasý doðrultusunda ortaya çýkabilecek siyasal ve 

kurumsal sorunlarý yeteri kadar hesaba katmamaktadýr. IMF programlarýnýn sýnýrlarýnýn bu 

þekilde oluþtuðu göz önüne alýndýðýnda, ülke içindeki karar alýcýlarýn IMF’den baðýmsýz 

olarak borç ödemelerinin sürdürülmesi ve gelecekte meydana gelebilecek spekülatif riskleri 

azaltmak amacýyla ülkenin rekabet gücünü arttýrmayý temel alan önlemleri gündeme 

getirmeleri gereksinimi ortaya çýkmaktadýr. Benzer þekilde, yurt içi kaynak seferberliði 

konusuna hassasiyetle yaklaþýlmalýdýr. Ayrýca, özümsenmesi gereken diðer bir nokta da 

ülkelerin kendilerini borç tuzaðý içinde bulmalarýna neden olan ana nedenin yurt içi tasarruf 

kapasitelerinde göze çarpan eksiklikler olmasýdýr. Bu noktada çok ciddi bir ikilem ile 

karþýlaþýlmaktadýr: Ýncelenen ülkeler klasik IMF senaryolarýnýn ötesinde ufuklarýný 

geniþletmek için siyasi ve kurumsal açýdan olduðu kadar, mali açýdan da yeterli kaynaklara 

sahipler midir? Son olarak, sosyal ve paylaþýmsal sonuçlarý hesaba katmayan ve reform için 

geniþ tabanlý bir kamuoyu desteði oluþturulmasýna yönelik sorunlara yeteri kadar hassasiyet 

göstermeyen programlarýn saðlam temellere dayanan bir kalkýnma saðlamasý zor 

gözükmektedir. 

Uluslararasý Ýliþkiler Bölümü, Koç Üniversitesi, Istanbul. Deðerli eleºtirilerinden dolayý Fikret 

Þenses ve Hakan Tunç’a ve katkýlarýndan ötürü Doðan Aþýk ve Evren Tok’ a teþekkürü bir 

borç bilirim. 



 25

 
                                                

1 1950 – 1995 döneminde Arjantin, Brezilya ve Meksika için kaydedilen büyüme oranlarý 

sýrasýyla %2,2, %5,1 ve %4,6’ dýr. Brezilya ve Meksika’ nýn Arjantin’ e göre daha yüksek 

nüfüsa sahip olduklarý göz önüne alýndýðýnda, büyüme oranlarý arasýndaki fark daha da 

belirgin bir hale gelmektedir. Kaynak: Fajnzylber ve Leiderman (2000). Düºük düzeylerde 

seyreden büyüme oranlarý, sanayi mallarý ihracatýnýn, toplam ihracattaki payýný olumsuz 

yönde etkilediði gibi; yüksek teknoloji içerikli mal ihracatýnýn toplam sanayi malý 

ihracatýndaki payýnýn düþük seviylerde kalmasýna neden olmuþtur. Son verilere göre 

Arjantin’ in ilk kategori için oraný %32 iken Brezilya ve Meksika’ nýn sýrasýyla %59 ve 

%83 olmuþtur. Benzer þekilde ikinci kategori için Arjantin’ in oraný %9 iken, bu oran 

Brezilya ve Meksika için sýrasýyla %19 ve %22 olmuþtur. Kaynak: Dünya Bankasý (2002) 

Gelir daðýlýmý açýsýndan Arjantin’ in performansý diðer iki Latin Amerika ülkesinden daha 

baþarýlý gözükmektedir. Arjantin’ in 1996 senesi için GÝNÝ katsayýsý 0,47 iken ayný sene 

için Brezilya ve Meksika’ nýn katsayýlarý sýrasýyla %59 ve %52 olmuþtur. Kaynak: 

Szekely ve Hilgert (1996) 
2 Zengin tarihsel mirasýna raðmen, þiddetli siyasi istikrarsýzlýk, bölüþüm çatýþmalarý ve 

uzun süreli durgunluðun oluþturduðu paradoksal yapýsý ile gündeme gelen Arjantin 

Kalkýnmasýnýn kapsamlý analizi için, bkz. Parelto – Ramos (1992). 
3 1989 – 1994 döneminde Menem baþkanlýðýnda neo-liberal reformlara geçilmesinin 

altýnda yatan siyasi ve ekonomik dinamikler ile ilgili, bkz. Acuna (1994), De La Balze 

(1995), Gibson and Calvo (2000) ve Lewis (1999). Hiper-enflasyonun düºürülmesinde 

sendikalarýn önemi ile ilgili olarak, bkz. Yýlmaz (2001). 
4 Arjantin neo-liberal deneyiminin olumlu ve olumsuz yönleri üzerine, bkz. Acuna (1994), 

Baer (2002), Eichengreen (2001) ve Lewis (1999) 
5 Arjantin Konvertibilite Planý’ nýn olumlu ve olumsuz yönleri için, bkz. Baer (2002) ve 

Eichengreen (2001). 

 
6 1990 larda Arjantin’ deki neo-liberal yeniden yapýlanmanýn gelir daðýlýmý üzerinde 

yarattýðý olumsuz sonuçlarýn eleþtirel bir deðerlendirmesi için bkz. Taubel (2000-2001) ve 

Lewis (1999). Arjantin özelleºtirme deneyiminin eleþtirel deðerlendirmesi için, bkz. 

Azpiazu ve Vispo (1994) ve Calvert (1996). Arjantin özelleºtirme deneyiminin pek çok 

deðerlendirmesi ortaya koymaktadýr ki, siyasetçiler özelleþtirme sonrasý oluþan tekel 

gücüne karþý yeteri kadar ilgi göstermemiþlerdir. Rekabetçi baskýlarýn olmadýðý bir 
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ortamda yürütülen geniþ çaplý özelleþtirmenin toplumsal refah açýsýndan optimal olmadýðý 

Arjantin örneðinde açýkça ortaya konulmaktadýr. 
7 2001 Arjantin krizinin detaylarý ve ilk deðerlendirmeleri için, bkz. Eichengreen (2001), 

Rodrik (2002), Yeldan (2002) ve Yentürk (2002). 
8 Arjantin ve Türkiye krizlerinin aydýnlatýcý ancak oldukça dar kapsamlý bir analizi için, 

bkz., Eichengreen (2001). 
9 1950 senesi için Arjantin’ in GSYÝH’ sý $ 1013 olup, Brezilya ($309) ve Meksika’ dan 

($ 282) belirgin ºekilde daha yüksektir. Kaynak: Cardoso ve Helwege (1992) p.25. 

Türkiye’ nin 1950 senesi için GSMH’ sý $ 166 olup, Arjantin’ in sýkça kýyaslandýðý 

Brezilya  ve Meksika’ nýn altýnda kalmýþtýr. 1947 – 1990 dönemi için Türkiye’ nin 

ortalama GSMH büyüme oraný %5,7 olmuþ ve Arjantin’ den daha iyi bir performans 

sergilemiºtir. (Bkz Dipnot 1) Kaynak: Owen ve Pamuk (1998) p.251. 
10 1980 ve 1990’ lardaki Türk neo-liberal deneyiminin eleþtirel deðerlendirmesi için, bkz. 

Öniº (1998) ve Alper ve Öniº (2003). 
11 Esasen, Türkiye 2000 Kasým ve 2001 Þubat’ ýnda olmak üzere üst üste iki kriz geçirdi. 

Bu ikiz krizler arasýnda baðlantý olmakla birlikte çoðu yorumcu bu iki krizin, tek bir krizin 

parçalarý olduklarýný ileri sürmektedir. 2000-2001 krizlerinin eleºtirel gözden geçirimleri 

için, bakýnýz Akyüz ve Boratav (2001), Alper (2001), Alper ve Öniþ (2002), Özatay ve 

Sak (2001) ve Yeldan (2001). 
12 Arjantin Hükümetinin federal yapýsýyla ilgili olarak, bkz. Gibson ve Calvo (2000). Mali 

federalizmin, bütçe disiplini üzerinde yarattýðý olumsuzluklara iliþkin, bkz. Mussa (2001). 
13 IMF’ yi daha dengeli bir açýdan deðerlendirebilmek için, Arjantin baðlamýnda 

konvertibilite planýna olan katý baðlýlýðýn altýnda yatan iç dinamiklerinde üzerinde 

durulmasý gerekmektedir. Reform programýnýn mimarý ve Menem döneminin Ekonomi 

Bakaný olan Domingo Cavallo’ nun, konvertibilite planýnýn oluþturulmasinda önemli bir 

rol oynadýðý gerçeði göz ardý edilmemelidir. Cavallo güçlü ve katý bir harici çýpanýn 

yokluðunda programa olan baðlýlýðýn sürdürülmesin imkansýz olacaðýna inanmaktaydý. 

Bkz. Starr (1997) ve Palermo ve Collins (1998). Ne var ki IMF’ nin Cavallo Planý’ na 

karþý çýktýðý ve daha esnek bir konvertibilite programý için baský yaptýðýna dair herhangi 

bir kanýt bulunmamaktadýr. 
14 Ýki ülkede neo-liberal yeniden yapýlanmanýn baþarýlý olduðu dönemlerde, yürütme 

yetkisinin tek elde toplanmasýndan önemli ölçüde yararlanmýþlardýr. Türkiye 1980-1983 

döneminde yaþanan askeri yönetimden sonra, Kasým 1983’ te kýsmi parlementer 
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demokrasiye geçmiþtir. Arjantin de ayný sene içinde uzun süreli askeri yönetimden sonra  

parlementer demokrasiye geçmiºtir. Türkiye’ nin demokrasiye gerçek anlamda geri 

dönüþü 1987 Kasým’ ýnda olmuþtur. Ýlk olarak 1980-1982 döneminde Baºbakan 

Yardýmcýsý olan, daha sonra 1987-1989 döneminde baþbakanlýk yapmýþ olan Turgut Özal, 

1980-1989 dönemindeki neo-liberal deneyim baðlamýnda anahtar rolü üstlenmiþtir. Özal 

1987’ ye kadar yürütme yetkisinin toplanmasýndan açýk þekilde fayda görmüþtür. 

Gerçekten de Özal’ ýn temel amacý Türkiye’ de baþkanlýk sisteminin oluþturulmasýydý. 

Özal’ ýn tasarladýðý sistem, Carlos Menem’ in Arjantin’ de uyguladýðý sisteme benzer bir 

sistem olup, yürütme ve yargý kuvvetlerinin güçlü bir þekilde ayrýlmalarýna 

dayanmaktaydý. Türkiye’ deki parlementer geleneklerin güçlü olmasý nedeniyle, Özal bu 

amacýna ulaþamadý. 
15 1980’ lerde demokrasiye geçiþin ilk yýllarýnda Arjantin’ deki populist ve paylaþýmsal 

çýkmazýn doðasý üzerine, bkz. Acuna (1994), Lewis (1999) ve Peralto – Ramos (1992). 

1990’ larda Türkiye’ deki populist dalgalanmalarýn ve paylaþým sorunlarýnýn  doðasý 

üzerine, bkz., Öniº (1998). 
16 Bu konu hakkýnda daha derin bilgi için, bakýnýz Alper ve Öniþ (2002). 
17 Diðer akademisyenler rekabet gücü eksikliðinin Arjantin örneðinde önemli bir faktör 

olduðunu vurgulamýþlardýr. bkz. Rodrik (2002) ve Yentürk (2002). Geniþ çaplý 

makroekonomik kanýtlar bu gözlemleri sadece Arjantin için deðil, Türkiye için de 

desteklemektedir. Küresel Rekabet Forumu tarafýndan yayýmlanan 2001 – 2002 Küresel 

Rekabet Raporunda yer alan sýralamalar bu baðlamda bir hayli yol göstericidir. 

Sýralamalar 2001 “Büyüme – rekabet endeksi” ve 75 ülkeyi kapsayan araþtýrmaya 

dayanmaktadýr. Türkiye ve Arjantin bu sýralamada ortanýn altýnda, sýrasýyla 54 ve 49. 

basamaklarda yer almýþlardýr. Küresel Rekabet Raporu’ na http://www.wcforum.org 

adresinden ulaþmak mümkündür. Ýhracat rekabeti ile ilgili diðer bir gösterge de sanayi 

ihracatýnýn yüksek teknoloji içeriði ile ilgilidir. 2000 senesi için elde edilen rakamlar 

yüksek teknolojiye dayanan ihracatýn, toplam ihracata olan oranýnýn düþük olduðunu 

göstermektedir. Bu oran Arjantin için %5, Türkiye için ise %5 ‘ tir. Bu rakamlar genel 

göstergeler olup, ihracat rekabetindeki zayýflýða iþaret etmektedir. Malezya ve Meksika’ yý 

kýyaslayan karþýlaþtýrmalý rakamlar sýrasýyla %59 ve %22’ tür. Bu bilgiler Dünya Bankasý, 

Dünya Kalkýnma Raporu’ ndan alýnmýþtýr (2003) s. 240-241. 
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18 Güney Kore’ nin 1997 krizinden sonra nispeten hýzlý toparlanmasýnda, kalkýnmacý 

devlet anlayýþýnýn býraktýðý miras ve reel ekonominin gücünü vurgulayan analiz için, bkz. 

Erdoðdu (2002). 
19 IMF’ nin yarý çevre ülkelerdeki finansal krizlerin sistematik nedenleri ile ilgilenmemesi 

ve küresel bir düzenleyici rolü üstlenmemesinden kaynaklanan eleºtiriler için, bkz. Harris 

(1999) ve Stiglitz (2002). 
20 Yarý çevre ülkelerde kýsa süreli baskýlara karþý özerkliði olan ve siyasi açýdan meþru 

düzenleyici kurumlarýn oluþturulmasý konusunda önemli sorunlar bulunmaktadýr, bkz. 

Alper ve Öniº (2002). 
21 Bu makalenin yazýldýðý 2002 yazýnda, Türkiye’ de Arjantin’ dekine benzer bir sosyal 

patlamanýn yaþanmayacaðýna dair iyimser bir hava hüküm sürmekteydi. Bu iyimserlik 

kýsmen saðlam bir temele dayansa da, bu durum abartýlmamalýdýr. Türkiye zorlu bir borç 

yüküyle karþý karþýyadýr. Kayda deðer büyüme hadlerinin elde edilmesi ve borç yükünün 

hafifletilmesi ulaþýlmasý kolay hedefler deðildir. Ayrýca göz önüne alýnmasý gereken diðer 

bir nokta da fert baþýna düþen gelir gibi bazý kilit makroekonomik göstergelerde Arjantin’ 

in, Türkiye’ den daha üstün bir konumda olduðudu gerçeði göz ardý edilmemelidir. 
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