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Rathin Roy, Cambridge Üniversitesi’nde ekonomi alanında doktora yapmıştır. 
Şu anda Hindistan, Yeni Delhi’de, Maliye Bakanlığı, Kamu Finansı ve Politikası 
Ulusal Enstitüsü’nde yöneticidir. Ayrıca UNDP’de direktör seviyesinde pozisyon-
larda bulunmuştur (Asya Pasifik Bölgesel Merkezi, UNDP ve Kapsayıcı Büyüme 
için Uluslararası Politika Merkezi, UNDP). Uluslararası dergilerde makaleler ya-
yınlamış ve (Antoine Heuty ile birlikte)  Fiscal Space: Policy Options for Financing 
Human Development (Earthscan, 2009) kitabının editörlüğünü yapmıştır. 
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Bağlam: ‘Olağan işler’ anlayışına dönüş mü yaşanıyor?

2008–2009’daki Büyük Ekonomik Kriz milyonların hayatını alt üst etti. Bunun 
yanında, 1980’ler ve 1990’lara damgasını vuran ‘Washington Konsensüsü’ baş-
lığı altında devam eden muhafazakâr bir makroekonominin nihayet sona ere-
ceği şeklinde umutlar da doğurdu.2 Buna yeni bir başlangıç umudu da dâhildir. 
Yani makroekonomik ve sektörel politikalar, yapısal dönüşüm ve kapsayıcı kal-
kınmayı desteklemeye yöneltilmişti. 2008-2009’daki küresel krizi uzaklaştırmak 
amacıyla dünya ülkelerince sistematik olarak kabul edilen konjonktür karşıtı po-
litikalar, 2015’e gelindiğinde Binyıl Kalkınma Hedefleri’ne (BKH) ulaşmak üze-
re gelişmekte olan ülkelere yardım etme konusundaki yeni kararlılık ve Nisan 
2009’da Birleşmiş Milletler (BM) sisteminin ‘sosyal koruma zemini girişimi’nin 
desteklenmesi, uluslararası toplumun küresel gelişim gündeminin temel amaçla-
rına erişme kararlılığının güçlü bir onayı gibi görülmekteydi.

Ne yazık ki tüm göstergeler, en azından makroekonomi ve işgücü piyasası 
politikaları alanındakiler, bir ‘olağan işler senaryosu’nun hâkim olabileceğini 
gösteriyor. 2008-2011 yıllarında 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi için 67 Ulusla-
rarası Para Fonu (IMF) 4. Madde çalışması, mali konsolidasyon vurgusunun 
bilhassa güçlü olduğunu ve birçok ülkenin de çeşitli işgücü piyasası ve yapısal 
reformlarına giriştiğini göstermektedir.3 174 ülkedeki 314 IMF ulusal raporuna 
dayanan bir diğer çalışma ise 2008 ve 2015 arasındaki politika gelişmelerinin üç 
safhasını teşhis etmektedir. Mali genişlemeyi içeren ilk safha, 2008-2009 yıllarını 
kapsamaktadır. İkinci safha, mali daralma başlangıcını içeren 2010’dan 2012’ye 
kadardır. Üçüncü safha, 2013-2015 içindir ve mali daralmanın yoğunlaşmasıyla 
sonuçlanması beklenmektedir. Gelişmekte olan 68 ülkede kamu harcamalarında 
tahmin edilen aşağı doğru değişim yüzde 3,7’dir. Buna karşılık, yüksek gelirli 
26 ülkede kamu harcamalarında gerçekleştirilen kesinti yüzde 2,2’ydi. Tüm ör-
neklem incelendiğinde çalışma, ele alınan ülkelerin yüzde 25’inin, kriz öncesi 
seviyenin altında kamu harcamalarının kesilmesi şeklinde tanımlanan ‘aşırı mali 
daralma’ yaşayacağı sonucuna ulaşmaktadır. Dolayısıyla, küresel bir ‘kemer sık-
ma çağı’na girmiş gibi görünüyoruz.4      
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Konjonktüre aykırı politikalardan, çoğu kez örtülü bir biçimde mali konsoli-
dasyon denen kemer sıkma politikalarına geçişin arkasındaki sebepler nelerdi? 
Farrell ve Quiggin (2012), Birleşik Devletler’de önde gelen kimi muhafazakâr 
ekonomistler ve Avrupa’daki politik elitin etkili üyeleri (özellikle Avrupa Merkez 
Bankası (ECB) ve Almanya) arasındaki gizli anlaşmanın, küresel olarak senk-
ronize bir mali genişlemeye karşı uyuşmazlık tohumlarını ekmeyi başardığını 
belirtmektedir. Bu uyuşmazlık çeşitli faktörleri yansıtıyordu: 

 = Geleneksel (veya 1980’ler sonrası) makroekonominin muhafazakâr bir türü-
nün entelektüel yükselişi; bu yükseliş dâhilinde konjonktüre aykırı mali poli-
tikalar Keynesçi bağlamda etkisiz olarak görülmektedir ki bu da ekonomideki 
‘tehlikeli fikirler’in tarihi etkisinin bir yansımasıdır5

 = 2009 ortasında Küresel Ekonomik Krizin sona erdiğinin düşünülmesi olgusu 
ve

 = 2009 sonunda ve 2010 başında Yunanistan’da devlet borcu krizinin başlaması.

Ayrıca 2010 senesinde, Harvard’da ekonomist olan Reinhart ve Rogoff ’un ça-
lışmaları başladı. Bu çalışmada tarihi veriler temelinde ulaşılan sonuçlardan biri, 
yüzde 90’lık Gayrisafi yurtiçi hâsıla (GSYH) borç eşiğini aşmanın, yüksek gelirli 
birçok ülkede büyümede keskin bir düşüşe sebep olduğu şeklindedir. Aynı yıl 
yine bir Harvard ekonomisti olan Alesina, Avrupa maliye bakanları tarafından 
‘genişlemeci mali konsolidasyon’ yani mali tasarrufun büyümeyi teşvik edebile-
ceği şeklindeki görünürde paradoksal olan savını sunmak üzere davet edilmişti. 
Daha da önemlisi, mali tasarrufun seçim veya siyasetle ilgili bir sorumluluk ol-
madığını savunuyordu. 

Dolayısıyla 2010’a gelindiğinde, ileri ekonomilerde sürdürülemeyen kamu 
borcuyla ilgilenmek ve bu borcu azaltmak, kriz sonrası dünyanın temel güçlük-
lerden biri hâline geldi. Blanchard, Dell’Arricia ve Mauro’nun hazırladığı IMF 
Personel Tartışması (Staff Discussion) konusundaki bir makale, bu görüşün kısa 
bir ifadesini sunmaktadır (Blanchard vd. 2013). Makale, ‘krizin erken dönemle-
rinde güçlü mali teşvik’in yerinde olduğunu ileri sürer; bu durum, ‘gerçekleşen-
den daha kötü bir talep düşüşünü önlemiştir … Çöküş önlendiğinde, borçtaki 
artış IMF’yi, mali teşvikten mali konsolidasyona doğru bir değişimi önermeye 
itmiştir. Daha fazla mali konsolidasyon borcu sürdürülemez hâle getirecek ve 
nihayetinde devlet borcunun ödenememesine sebep olacaktır’ (Blanchard vd. 
14). Bu yazarların mali politikaların konjonktüre aykırı rolünün ıslahını savunan 
‘makroekonomik politikanın yeniden düşünülmesi’ şeklindeki 2010 versiyonla-
rına karşılık bu eserin 2013’teki devamı, para politikası konusunda daha seçi-
ci bir duruş gösterse de temel olarak kamu borcu yönetimine odaklanmaktadır 
(Blanchard vd. 2010, 2013).     

Mali konsolidasyona yöneliş, Haziran 2010’daki G-20 zirvesinin Toronto 
bildirgesiyle desteklenmişti. G-20 liderleri, ‘ileri ekonomiler, 2013’e gelindiğin-
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de açıkları en azından yarıya düşürecek ve 2016’ya gelindiğinde hükümetlerin 
kamu borcu/GSYH oranlarını stabilize edecek veya azaltacak mali planları uy-
gulamakta kararlıdır’ şeklinde bir ifadede bulundu. Açık konuşmak gerekirse, 
Toronto G-20 Zirvesi ayrıca, ‘çeşitli büyük ekonomilerde senkronize mali inti-
bakın iyileşmeyi ters biçimde etkileyebileceği riski’ni ve ‘sosyal güvenlik ağlarını 
kuvvetlendirme’ konusuna özen gösterilmesi gerektiğini de vurguladı. Yine de 
G-20 bildirgesi, küresel bir iyileşmenin başladığı ve işgücü ve mal piyasalarından 
geçen ‘yapısal reformlar’ şeklindeki güçlü gündemin küresel verimi önemli öl-
çüde artıracağı, ‘milyonlarca yeni iş’ yaratacağı, yoksulluğun azalmasını sağlayıp 
küresel dengesizlikleri büyük ölçüde azaltacağı şeklindeki iyimser inanca dayan-
maktaydı.6 Ayrıca sistematik olarak önemli olan ileri ülkelerdeki merkezi banka-
ları; ekonomi, ‘likidite tuzağı’na yakalandığında bunun güç bir görev olduğunu 
bilerek mali tasarrufun muhtemel daraltıcı sonuçlarını dengelemek için -‘nice-
liksel kolaylaştırma’ diye bilinen- alışılmışın dışında para politikalarına girişti. 
Gelişmekte olan ülkeler söz konusu olduğunda, mali konsolidasyon vurgusu 
daha az göze çarpmaktaydı. Fakat IMF ve Dünya Bankası tarafından BKH’lerle 
ilgili olarak hazırlanan küresel raporlar, kamu maliyesinin sürdürülebilirliği ko-
nusunda dikkatli olmak gerektiğini tekrarladı.7 Her hâlükârda, daha önce belir-
tildiği üzere, gelişmekte olan ülkelerde kamu harcamalarında önemli bir azalma 
olduğu yönünde kanıt bulunmaktadır. 

Ne var ki mali konsolidasyon, alışılmışın dışında para politikası ve yapı re-
formlarından oluşan bir ‘olağan işler senaryosu’nun yeniden ileri sürülmesi, 
özellikle ileri ülkelerde, eleştirenler tarafından ampirik bir incelemeyle karşılan-
dı. Mali tasarruf gündemine akademik saygınlık katıyor gibi görünen Alesina 
(2010) ile Reinhart ve Rogoff ’un (2010) çalışmalarının ampirik güvenilirliği 
hakkında ciddi sorular ortaya çıktı. Alesina’nın çalışması, bilgi hataları içermesi 
ve temel bulguları yanıltıcı bir biçimde açıklaması sebebiyle sorgulandı (Islam 
ve Chowdhury 2012). Reinhart ve Rogoff ’un çalışması, kodlama hataları, bazı 
ülkelerin keyfi biçimde dışarıda bırakılması ve sonuçları toplamak için kullanı-
lan şemaların yanlış değerlendirilmesi gibi nedenlerle eleştirildi (Herndon, Ash 
ve Pollin 2013). IMF (2012; Blanchard ve Leigh 2013) ayrıca, mali politikanın 
daraltıcı neticelerinin hafife alındığını kabul etti. Aynı zamanda, geleneksel mak-
roekonomiye yakın duran ekonomistler dahi niceliksel kolaylaştırmanın, likidite 
tuzağıyla ilgilenmede pek etkili olmadığı fikrindeydi (Woodford 2012).  

Belki de önceki durum karşısındaki en güçlü sav, küresel ekonomideki iyi-
leşmenin beklendiğinden daha yavaş gerçekleşmiş olmasıdır; Euro bölgesi ve 
AB’nin genel anlamda duraklama ve yüksek işsizliğin pençe olmasıdır; Birleşik 
Devletlerdeki iyileşme ise hareketsiz olmuştur. Önemli ölçüde siyasi ve sosyal 
huzursuzluk, mali tasarruf baskısına dayanan Euro bölgesinin çevre ekonomi-
lerini harap etti. Aynı zamanda, borç sürdürülebilirliği endişesinin yol açtığı ve 
çok övülen devlet borcunun ödenememesi, Euro bölgesinin çevre ekonomileri-
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nin özel şartlarıyla sınırlıydı ve yüksek seviyede kamu borcu/GSYH oranlarına 
rağmen geleneksel olarak düşük faiz oranlarından faydalanmaya devam eden 
Birleşik Devletler, Birleşik Krallık ve Japonya gibi ülkeler söz konusu olduğunda 
gerçekleşmedi. Bunun sebebi büyük ölçüde güvenilir ulusal tedavüllerinde borç 
emisyonu yapabilmeleri, bu tür tahvillere ‘güvenilir liman’ statüsü vermeleriydi 
(Grauwe 2011).  

Toronto Zirvesi’nde, G-20 ülkeleri arasındaki birliğin çatlamaya başladı-
ğı görülüyor. G-20 grubundaki gelişen ekonomiler, zararlı etkiler konusunda 
endişelerini dile getirdi. Onlara göre bu etkiler, niceliksel kolaylaştırmanın yol 
açtığı kısa vadeli sermaye girişiyle tetiklenmekteydi. Toronto Zirvesi çizgilerin-
de mali hedeflerine ulaşmada yenilenmiş ve ortak G-20 çabaları, büyük ölçüde 
Birleşik Devletler, Japonya ve gelişen diğer bazı ülkelerin muhalefeti sebebiyle 
belirsiz kalmaktadır.8 2010 ve 2013 arasında mali tasarruf hareketine önderlik 
eden AB’deki temel politika yapıcılar, bu hareketin ‘siyasi sınırlar’ına ulaştığını 
artık kabul etmektedir.9 19 Nisan 2013’te yayınlanan maliye bakanları ve merkez 
bankacılarının bildirgesi, ileri ekonomiler için ‘mali sürdürülebilirlik’in önemine 
yalnızca genel olarak değinmektedir ve hususi hedeflere yönelik atıflar bulunma-
maktadır.10 

Kitabın üç ana teması

Küresel politika gündemine egemen olan bu dikkat çekici ve çözümlenmemiş 
meseleler ışığında redaksiyonu yapılan bu kitap, geleneksel çerçevede makroeko-
nomik istikrarın dar kavramsallaşmasının ötesine gitmekte ve yapısal dönüşüm 
ile kapsayıcı kalkınma arasındaki bağı incelemektedir. Kitap, ayrı fakat birbiriyle 
ilişkili üç temadan oluşmaktadır. Bunlardan ilki, geleneksel makroekonominin 
sınırlarıyla ilgili üç bölümden oluşmaktadır. Iyanatul Islam, Ishraq Ahmed, Ra-
quel Ramos ve Rathin Roy’un kaleme aldığı 1. Bölümde, IMF’nin gelişmekte olan 
ülkelere verdiği politika tavsiyesinin ‘her bedene uyan’ niteliği betimlenmektedir. 
Anis Chowdhury ve Iyanatul Islam, mali konsolidasyona karşı kanıt temelli bir 
iddia geliştirmektedir. Sarah Anwar ve Iyanatul Islam’ın hazırladığı 3. Bölüm, ge-
lişmekte olan ülkelerin büyüme ve istihdamı desteklemek için düşük, tek haneli 
enflasyon hedefleri belirleyip belirlememesi gerektiğini incelemektedir. 

İkinci tema, uzun vadeli yapısal dönüşüm gündemi ve becerilerin gelişimiy-
le ilgilenen üç bölümde işlenmektedir. David Kucera ve Leanne Roncolato’nın 
yazdığı 4. Bölüm, yapısal dönüşümün çeşitli kaynaklarını izlemek üzere ampirik 
bir yaklaşımı dile getirmekte ve bu yaklaşımı çeşitli ülkeler için sektörel veriye 
uygulamaktadır. Irmgard Nübler ve Christoph Ernst’in hazırladığı 5. Bölüm, alt-
yapı yatırımının, geniş anlamda bilgi birikimi, yayımı ve uygulaması şeklinde ta-
nımlanan becerilerin öğrenilmesini sağladığı yönündeki tezi güçlendirmektedir. 
Bu tür beceriler, gelişmekte olan ülkelerin dönüşüm potansiyelinin anahtarıdır. 
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Christina Behrendt’in yazdığı 6. Bölümde sosyal koruma, kapsayıcı kalkınma ve 
yapısal dönüşüm açısından tekrar yorumlanmaktadır. 

İki bölümde anlatılan son temada oldukça güncel olan eşitsizlik, nispi ücret 
paylaşımı ve bunların makroekonomik sonuçları ele alınmaktadır. Hem küresel 
bağlamda hem de ülkeler bağlamında eşitsizlik konusundaki endişeler, 2008-
2009’daki Büyük Ekonomik Kriz başında ortaya çıktı. Massimiliano La Marca ve 
Sangheon Lee’nin hazırladığı 7. Bölüm, gelir dağılımındaki, bilhassa nispi ücret 
paylaşımındaki eğilimleri incelemekte ve iki ülkeli bir makroekonomi modelini 
geliştirerek ve uygulayarak bunların muhtemel makroekonomik sonuçlarını ele 
almaktadır. David Kucera, Rossana Galli ve Fares Al-Hussami’nin kaleme aldığı 
8. Bölümde, gelir eşitsizliği konusundaki güncel tartışma ele alınmakta ve dura-
ğan reel gelir ile birleştirildiğinde bunun krizin kaynaklarından biri olup olma-
dığı belirlenmeye çalışılmaktadır. 

Geleneksel makroekonominin sınırları: Niçin yapısal dönüşüm ve 
kapsayıcı kalkınmaya odaklanılmalı? 

Makroekonomi politikası hakkındaki küresel politika söylemini simgeleyen 
kamu borcu/GSYH oranlarıyla olan meşguliyet, temel kalkınma endişelerinden 
ne denli kopuk hâle gelindiğinin bir göstergesidir. Bu kitabın birinci faslında sa-
vunulduğu üzere bu durum, ekonomik istikrar konusunda daha dar bir kavram-
sallaştırmaya sahip genel çerçevenin bir parçasıdır. Bu da gelişmekte olan ülkeler 
için belli eşikler temel alınarak enflasyon, borçlar, açıklar ve (yabancı döviz re-
zervlerinin yeterliliği bağlamında) mevcut hesap sürdürülebilirliğine yoğunlaş-
mak anlamına gelmektedir: Düşük, tek haneli enflasyon (genelde yüzde 5’ten 
az), GSYH’nin yüzde 3’ünden az bütçe açığı, yüzde 40 veya daha az kamu borcu/
GSYH oranı ve ithalat kapsamının en az üç ayını karşılayabilecek döviz rezervleri. 
Bu eşiklerin sürdürülmesi, yatırım, büyüme, istihdam ve yoksulluğun azaltılma-
sının anahtarı olan ‘piyasa güveni’ni çoğaltmaktadır. Makroekonomik istikrarın 
büyüme ve istihdamın ‘temeller’inden biri olduğunu iddia eden ve hatta geliş-
mekte olan ülkelerde konjonktüre aykırı mali politikanın etkisiz olduğunu ifade 
eden bu taslak, Dünya Bankası’nın 2013 Dünya Kalkınma Raporu’ndaki gözle-
min sebebini göstermektedir. IMF’nin hazırladığı İş ve Büyüme Raporu (2013b: 
1),  2013 tarihli Kalkınma Raporu’nu tamamlamaktadır ve ‘üzerinde çok az ihti-
lafın bulunduğu yaklaşımın bir unsuru, her büyüme stratejisinin temeli olarak … 
makroekonomik istikrarın kritik önemidir’ şeklinde bir ifadeye yer vermektedir. 
Makroekonomik istikrar, ‘düşük enflasyon ve sürdürülebilir kamu maliyesi ve dış 
pozisyonlar’ açısından tanımlanmaktadır (IMF 2013b: 41). Geleneksel makroe-
konomik çerçevenin istikrar ile meşguliyeti, ileri ekonomilerin kurumsal çevre-
de nasıl evrildiğinin bir yansımasıdır. Borçlar, açıklar ve enflasyonla ilgili eşiklere 
dikkat edilmesi gerektiği fikrine gelişmiş ülkelerdeki politika yapıcıları önderlik 


