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ÖZET
Geçis ekonomisi niteligindeki Kirgizistan’in baslangiçta, özellikle özellestirme
açisindan gerçeklestirdigi piyasa ekonomisine yönelim çabalari, daha sonraki süreçte
diger yapisal reformlarin yeterli düzeyde gerçeklestirilememesine bagli olarak yetersiz
kalmistir. Bu durumun bir yansimasi olarak ekonomide büyüme ve enflasyon
göstergeleri açisindan istikrarsizlik devam etmekte; büyümeyi harekete geçirecek
dinamikler yeterince kullanilamamaktadir. Ekonomide liberalizasyona gidilirken, dis
borç stokunun ve dolarizasyon sürecinin giderek artmasi ve sermaye birikiminin
gelirdeki düsüklüge bagli olarak arzulanan seviyede olmamasi, küçük ülke avantaji
olarak sayilabilecek bir takim avantajlarin yeterince kullanilamadigina isaret etmektedir.
Sermaye birikiminin yetersizligini elimine etmek ve büyümeyi arzulanan seviyelere
ulastirmak için öncelikle politik-ekonomik açidan uygun iklimin yaratilmasi ve bu
çerçevede dogrudan yabanci yatirimlarin ülkeye girisini saglayici önlemlerin alinmasi
gerekmektedir. Diger taraftan ülkede çok düsük düzeydeki sanayilesme olgusunun
varligi dikkate alinirsa, karsilastirmali üstünlük yapisina sahip, sürükleyici-kalkinmanin
motoru denebilecek avantajli sektörler belirlenerek, bu olusumun desteklenmesi önem
arz etmektedir.

I. GIRIS
Karl Marx ile teorik düzeyde olg unluga ulasan sosyalist ekonomik sistem, ilk
olarak 1917 Bolsevik Devrimi ile Rusya’da hayat bulmus ve ideoloji ihracina bagli
olarak birçok ülkede de yasatilmistir. Rusya’nin SSCB’ne dönüsümüyle bünyesinde
birçok ulusu da barindiran ve rejim ihracina bagli olarak bir kisim ülkelerde de
uygulanmaya baslanan bu olusum, özellikle 1970’li yillara kadar sergiledigi büyüme
performansiyla, çogu ülke ekonomilerine planli kalkinma modeli ile cazip bir merkez
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haline gelmistir. Söyle ki, Sovyet modelinde büyüme; 1924-1984 yillari arasinda %4.5,
1950’den 1975’e kadar ise %6.5 seviyelerinde gerçeklesmistir. Benzer sekilde alternatif
sistemin büyüme mucizesi olarak kabul edilen Japonya’da 1874-1984 ortalama büyüme
hizi da ayni nispette, %4.5 olarak gerçeklesmistir. Sovyetlerde XX. yüzyilin üçüncü
çeyreginde yasanan hizli büyüme 1976-1985 arasinda %3.5’e ve 1986-1990’da %1.3’e
düsmüstür (Kuskay, 2001:8-9). Diger taraftan globallesen ülkelerde büyüme oranlari
1970’lerde %2.9, 1980’lerde %3.5 ve 1990’larda %5 olmus; globallesmeden kaçinan
ülkelerde ise bu oranlar sirasiyla %3.3, %0.8 ve %1.4 olarak gerçeklesmistir (Dollar ve
Kraay, 2001:2-30). Büyümede duraganliga ve tikanikliga geçiste, planlamacilikta
yasanmaya baslanan hantalliklar ve yeni tekniklerin gelistirilememesi, verimliligin
artirilamamasi ve büyümede ekstansif büyümeden entansif büyümeye geçilememesi
gösterilmektedir.
Sistemdeki duraganligi gidermek üzere, özellikle finansal piyasalardaki gelismenin
kapitalist sistemdeki etkisine paralel olarak sosyalist ekonomilerde finansal reformlar
1950’lerin sonu ve 1960’larin basinda baslamis, fakat 1989 yili kumanda
ekonomilerinin çogu için yogun bilgilenme havzasi olmustur. 1989 Berlin Duvari’nin
çöküsü öncesinde 1987’de özellikle Dogu Avrupa ile Sovyetler’de yogun reform
süreçleri baslatilmistir (Ferreira, 1997:2). Bazi ülkelerde faktör verimliliginde siddetli
düsüsler yasanmis, bir kisminda da büyüme performansi yeterli-tatmin edici olmaktan
uzak kalmisti. Temel problem, fonksiyonel fiyat sisteminin olmayisi ve fiyat sistemini
desteklemede ve mülkiyet haklarini korumada yasal ve finansal kurumlarin yokluguydu.
Kumanda ekonomisini terk etmede piyasa ekonomilerinin saglamis oldugu yüksek
performans da önemli rol oynadi (Fan ve Fan, 1999:2). Piyasa ekonomilerinin bu
basarisinda 1970’lerden sonra öncelikle finansal kisitlamalarin kaldirilmaya baslanmasi
ve sermayenin kit oldugu ekonomilerde, yüksek yatirim-tasarruf hedefine yönelinmesi
etkil olmus (Denizer ve dig., 1998:2) ve bu da globallesmenin ilk nüvelerini teskil
ederek, ekonomik büyümeyi hizlandirmistir. Zira globallesme hizli reformlari (mali
ayarlama, istikrar, güçlenen özel mülkiyet haklari ve döviz kuru) ve o da istikrarli-artan
büyümeyi gerektirmektedir. Diger taraftan liberallesmenin büyümeyi artirdigi, buna
karsilik gelir esitsizligini derinlestirdigi, ancak mutlak fakirligi azalttigi gözlenmektedir
(Dollar ve Kraay, 2001:11-27).
Büyümede yasanan problemleri gidermeye yönelik çözüm arayislari, sisteme taban
tabana zit ekonomik sistemden ithal edilerek yerlestirilmeye çalisilmistir. Perestorika
(yeniden yapilanma) ve glasnost (açiklik) olarak da tanimlanan bu yenilesme
hareketleri, 1991’de karsit bir devrimle sonuçlanmis; belkide XX. Yüzyilin ikinci
yarisinin en önemli sosyo-politik-ekonomik olayi gerçeklesmistir. Diger bir ifadeyle
SSCB bünyesinden 15 ülke ile sosyalist sistemin ihraç edildigi ülkeler ve bu ülkelerden
kopan 16 ülke, sosyalist sistemden piyasa ekonomisine yönelik programlari devreye
sokmaya baslamislardir. Bu süreçte kumanda ekonomisi sisteminden piyasa
ekonomisine yönelen bu ülkeler geçis ekonomileri olarak adlandirilmaktadirlar.
Dolayisiyla XX. yüzyilda ekonomik sistemlerin en önemli deneyimlerinden biri,
kumanda tipi ekonomik modelden serbest piyasa ekonomisine dayali ekonomik modele
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dogru çok hizli ve kapsamli bir sekilde yasanan geçistir. Geçisin sonucu olarak
ekonomik yapi ile üretici ve tüketici davranislari da temelde degisim göstermistir.
Bu çerçevede Dogu Avrupa ve SSCB ülkeleri iki geçisi birlikte yasadilar:
kumanda ekonomisinden piyasa ekonomisine geçis (ekonomik geçis) ve otoriter
rejimden demokratik rejime geçis (siyasal geçis) (Dether ve dig., 1999:2). Ekonomik
geçis, yatirim mallari ve agir sanayilerden tüketim mal ve hizmetlerine emegin (ve diger
üretim faktörlerinin) yeniden paylasimi ile baslamistir. Beseri sermaye verimindeki
artis, daha rasyonel ücret yapilari nedeniyle geçisin ilk bes yilinda belirgindir. Ancak
kamunun payindaki düsüsler ve özel sektör basarisizliklari issizligin yükselme sebebi
olmustur (Barr, 1994:7).
1864 yilinda Rusya tarafindan isgal edilen, 1936’da SSCB’nin 15 eyaletinden biri
olan ve Eski SSCB’nin çöküsü1 ile birlikte 31 Agustos 1991’de siyasal bagimsizligina
ve 10 Mayis 1993 yilinda ulusal para som’un tedavülü ile ruble bölgesinden çikarak
ekonomik anlamda da bagimsizligina kavusan Kirgizistan, geçis ekonomileri olarak
adlandirilan ülkeler grubu içerisinde yer almaktadir.

II. KIRGIZISTAN’IN SOSYO-EKONOMIK YAPISI
198500 km2 ’lik bir yüzölçüme sahip olan Kirgizistan’in nüfusu 4.753.003’tür.
Dogal kaynaklar açisindan hidrogüç ve altin rezervleri ile kömür ve az düzeyde petrol
ve dogalgaza sahiptir. 2000 yili verilerine göre demografik yapi açisindan
Kirgizistan’da ortalama ömür 63,5 (erkeklerde 59,2, kadinlarda 67,9), okur-yazarlik
orani %97 (erkeklerde %99, kadinlarda %96), dogum orani %0.26, ölüm orani %0.09
ve nüfus artis hizi %0,17’dir. Nüfusun etnik açidan dagilimina bakildiginda; %52.4
Kirgiz, %18 Rus, %12.9 Özbek, %2.5 Ukrayna, %2.4 Alman ve %11.8 ise diger
uluslardan olustugu görülmektedir. Ancak gerek dogal kaynaklardaki yetersizlik
gerekse üretim için uygun iklimin olmayisina bagli olarak, özellikle diger ülke
uyruklularda göç egilimiyle bu nüfus yapisi da giderek bozulmaktadir. Çünkü Sovyetler
Birligi’nde tesebbüslerin yüksek ölçüde endüstriyel bir bag ile birbirlerine baglanmis
olmalari ve hammadde arzi açisindan bölgelerin birbirlerine bagimliliklari yüksekligi;
üretim, girdi ve ürün talebi için diger cumhuriyetlerle bagimliligi yüksek Kirgizistan’in
ekonomik yapisini oldukça olumsuz etkilemistir. Sosyalist sistemin çöküsünde ticaret
arz baglantilari bir gecede kirilmis, üretim kararlari talep yapisindaki degismelere ve
olusan yeni kosullara ayarlanmak zorunda kalmistir.
Ülkenin dogal kaynaklari açisindan yetersiz olmasi ve bozkir sahasinin
çoklugunun otlaklardan meydana gelmesi, özellikle hayvanciliga uygun yapi nedeniyle
ekonomik faaliyetlerin de hayvancilik alaninda yogunlasmasina yol açmistir. Bu
olusumda Ruslarin zorunlu iskana tabi tutmalari sonucu vadi tabanlarina yerlesme de
etkin olmustur. Diger taraftan bozkir ekonomisinin esasini çobanlik ve hayvan besiciligi
1
Sovyet döneminin askeri yönelimi insan refahini ihmal etmistir. Çözülemeyen problemler (insan
refahindan ziyade savunma harcamalarina kaynaklarin tahsisi, dünya kapitalist sistemiyle rekabet edememe)
Sovyetler’de kritik düzeye ulasmis ve onun çöküsünü getiren krizi hizlandirmistir. (Koychuev, 2001, 7).
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teskil eder. Bu faaliyetlerde büyükbas hayvanlardan ziyade at ve koyun en önemli
unsurlardandir. Arazinin yüksek ve daglik olusu, tarimsal ve diger ekonomik faaliyetleri
olumsuz etkiler. Fergana Vadisi disinda tarimsal faaliyetler oldukça sinirlidir; tarima
elverisli topraklarda bugday, dari, vs. ekilip biçilmektedir (Çandarlioglu, 1999:142144; Özey, 1999:200; Sobutay, 1995:1). Ekilebilir topragin mevcut topraga orani %7,
çayir-mer’a %44 ve ormanlar da %4’tür.
Ekonomik faaliyetler sonucu olusan GSYIH’nin bilesiminde 1999 Dünya Bankasi
verilerine göre tarim sektörü %37.7, sanayi sektörü %26.7 ve hizmetler sektörü ise
%35.6’lik paya sahiptir. Sanayi üretiminde küçük makinalar, tekstil, gida isleme,
çimento, ayakkabi, kereste, mobilya, elektrik motorlari önemli yer tutmaktadir.
Istihdamin sektörel dagiliminda ise tarim sektörünün %55, sanayi sektörünün %15 ve
hizmetler sektörünün %30 payi bulunmaktadir 2 . Dünya Bankasi’nin 2000 yili verilerine
göre kentlesme oraninin %33.3 ve kirsalda yasayan nüfus da %66.7’dir (bkz. World
Bank). Emek gücünün 1,7 milyon oldugu ülkede toplam nüfus içerisinde 0-14 yas grubu
%37.04, 15-64 yas grubu %58.83, 65 ve üzeri yas grubu %9.13 payi vardir.
2000 yili rakamlarina göre satin alma gücü paritesi ile milli gelirin 12,6 milyar
dolar oldugu Kirgizistan ekonomisinde fert basina milli gelir düzeyi 2.700 dolardir.
1997 rakamlarina göre fakirlik siniri altindaki nüfus %51 iken, 2000’de %55’e
yükselmistir. Gelir dagiliminda Lorenz Egrisi açisindan nüfusun ilk %10’luk dilimi
GSYIH’nin %2.7’sini, son %10’luk dilimi de GSYIH’nin %31.7’sini almaktadir (Özey,
1999:200; Sobutay, 1995:1).

III. GEÇIS SÜRECINDE KIRGIZISTAN EKONOMISININ
MAKRO PERFORMANSI
Geçis ile birlikte yasanan sistematik gelir ve üretim soklarinin baslangiçta ihracatta
azalmayi dogurmasi üzerine geçis ekonomileri kendilerine yeni ticaret ortaklari
arayisina yönelmislerdir. Dünya Ticaret Örgütü’ne girise yönelik süreci de içeren çoklu
ticaret sistemine entegrasyon ile ticaret rejimine yönelim söz konusu olmustur
(Michalopoulos, 1999:ii-3).
Geçis ekonomilerinin cografi, ekonomik, tarihsel ve kültürel geçmisleri, nüfusu,
dogal kaynaklari açisindan farkliliklar sergilemeleri, ekonomik geçisin uygulanmasinda
gerekli kamusal degisiklikler yapmada farkli performans sergilemelerine yol açmistir
(Fan ve Fan, 1999:2). Baslangiç kosullari da denilen bu yapilarinin yani sira dissal
baski ve firsatlar ile hükümet politikalari (Robinson, 1993:374), beseri sermaye ve
demografik güçler de büyüme performanslarini etkileyen unsurlar olarak ortaya
çikmistir (Williamson, 1993:130).
Geçis sürecinde Kirgizistan ekonomisi 1991 ila 1995 yillari arasinda negatif
büyüme olgularini birlikte yasamis, 1990 yili 100 kabul edildiginde reel GSYIH 1995
2
1990 yili verilerine göre istihdamin sektörel dagiliminda tarim %27.9, sanayi %32.0 ve hizmetler
sektörü % 40.1’lik paya sahipti (Bkz. Sobutay, 1995, 16).
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sonunda 50,6’ya kadar düsmüs ve 1996’da baslayan büyüme süreciyle birlikte indeks
degeri ancak 66’ya yükselebilmistir. Yukarida da belirtildigi gibi üretim düsüsünde
sovyet-tipi üretim ve tüketim organizasyonlari etkili olmustur. Söyle ki, entegrasyon
öncesinde Kirgizistan’da mühendislik (makine araçlari, motorlu araçlar, elektrik aletleri,
kontrol ve ölçüm araçlari ampül üretimi, v.b.), madencilik (civa, kit elementler, altin,
kömür, petrol), hidroelektrik, insaat sanayi mamülleri, mobilya, hafif sanayi (tekstil,
ayakkabi, giyim, v.b.), yiyecek sanayi (süt ürünleri, et isleme, seker, alkol) gibi farkli
endüstriler bulunmakla birlikte, bu çesitlilik ulusal anlamda girdi açisindan yeterlilige
dayanmaktadir. Özellikle Eski SSCB ülkelerinden Baltik Ülkeleri hariç , hiçbir ekonomi
tek basina yeter bir ekonomik yapiya sahip kilinmamis, daha ziyade belirli dallarda
uzmanlasmaya yönelik bir yogunlastirma söz konusu olmustur. Dolayisiyla
ekonomilerin birbirlerine bagimliligina karsilik, bagimsizlik sonrasi isbirligine
gidilememe ve piyasa ekonomisine geçiste yapilan hatalar, ekonomik krizlerin
dogmasina ve derinlesmesine neden olmustur (Koychuev ve dig., 2001:4-8). 1991’de
SSCB’den kopmalarla birlikte, üretim yapilari girdiler açisindan birbirine siki sikiya
bagli uluslarin bagimsizliklarina kavusmalari, birbirine bagimli kurulmus üretim ve
tüketim yapilarinin bir anda bozulmasina ve üretimde siddetli düsüsler yasanmasina yol
açmistir (Denizer, 1997:5). Diger taraftan geçis ile birlikte farkli milletlerden kalifiye
elemanlarin kendi ülkelerine göç etmeleri de üretimdeki siddetli düsüslerin bir baska
nedeni olarak ifade edilebilir. Son olarak özellestirmede uygulanan yanlis politikalar
devlet isletmelerine yenilikçi ve girisimci kisilerin bulunmasindan ziyade kamu
mallarini hemen ve bedava elden çikartma islemi seklinde gerçeklestirilmesine yol
açmistir (Vatin ve Saparov, 1999:22-24). Bütün bunlar üretimde siddetli düsüsü artiran
etkenler olarak gösterilebilir.
Tablo 1: Reel GSYIH ve GSYIH Zimni Deflatörü
Yillar
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

GSYIH
1990 Sabit Fiyt.
Milyon som
42,8
39,4
34,0
28,7
22,9
21,7
23,2
25,5
26,0
27,0
28,4

Reel GSYIH
Indeksi
(1990=100)
100
92,1
79,4
67,1
53,5
50,7
54,2
59,6
60,7
63,1
66,4

Zimni GSYIH
Deflatörü
100,0
235,0
2180,3
18675,5
52485,6
74401,4
100859,1
119866
131466,9
180533,3
219025,7

GSYIH
Deflatörü
Enflasyonu
135,0
827,8
756,6
181
41,8
35,6
18,8
9,7
37,3
21,3

Kaynak: The National Bank of the Kyrgyz Republic, Annual Report 2000, pp: 16-144 ve
Gelismekte Olan Asy a Pasifik Ülkeleri Temel Göstergeleri, www.adb.org(Aralik 2001).
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Dolayisiyla geçis ekonomilerinin çogunda geçis süreciyle birlikte bir
hiperenflasyon süreci de kaçinilmaz olmustur. Geçis sürecinde Kirgizistan
ekonomisinin büyüme olgusu ve yasadigi enflasyon sürecini Tablo 1’de incelemek
mümkündür.
Geçis ile birlikte üretimde düsüslerin yasandigi ve üretimdeki düsüsün 1995
yilinda tamamlanarak, 1996’da büyümeye geçildigi Kirgizistan’da, enflasyon rakamlari
açisindan 1993’te %827.8 ve 1994’te %756.6 gibi yüksek degerler kaydedilmistir.
Yüksek enflasyon olgusunda, Kirgizistan’in Ruble Bölgesi’nde kalmak istemesi ve
bölgenin büyük devleti konumundaki Rusya’da yasanan istikrarsizlik olgusunun ülkeye
kendiliginden sirayet etmesi önemli etken olarak gösterilebilir.
Ekonomik yapi açisindan küçük ülke örnegi olan Kirgizistan’da istihdam
göstergeleri Tablo 2’de verilmistir.

Tablo 2: Istihdam Göstergeleri
Istihdam (bin kisi)
Kayitli Issizlik (%)
Bagimlilik Orani
Ort. Reel Ücretler (som)
Asgari Reel Geçim (som)

1995

1996

1997

1998

1999

2000

1.741

1.791

1.792

1.811

1.901

1.911

2.9
60.5

4.4
61.8

3.1
60.4

3.1
60.0

3.0
63.4

3.1
62.5

368.2
334.3

362.0
393.8

422.2
428.7

475.7
452.3

432.8
452.2

399.7
409.4

Kaynak: The National Bank of the Kyrgyz Republic, Annual Report 2000, pp: 120-131.

Dünya Bankasi verileriyle Kirgizistan ekonomisinde GSMH’nin sektörel
dagilimina bakilacak olundugunda, gelismekte olan ülke yapisina benzer bir sekilde
ekonomide tarimda istihdamin yüksek oldugu; buna karsilik 1999 rakamlari ile tarimin
GSMH içerisindeki payinin %37.7 (halen daha yüksek), sanayinin %26.7 ve hizmetlerin
payi ise %35.6 oldugu görülmektedir. Sektörel yapi açisindan düalizm-çarpiklik söz
konusu iken, sanayi içerisinde bir sirketin (Kumtorzo loto) payinin %50’lerde olmasi
(Kochuev, 2002), ekonominin hassas dengeler üzerinde yürüdügüne ve sanayide
çesitliligin saglanamadigina isaret etmektedir. Diger taraftan milli gelir içerisinde
tarimin payinin yüksek olusu, iklim gibi dissal faktörlere bagli bir üretim yapisi
nedeniyle, milli gelirde de önemli sayilabilecek dalgalanmalari kaçinilmaz kilmaktadir.
Asagida Kirgizistan’da yillara bagli büyüme trendi verilmistir. Büyüme trendi
1990=100 olarak alinip incelendiginde, ekonominin 1995 yilina kadar resesyon dönemi
yasadigi ve 1996 yilinda büyümeye geçtigi görülür ve bu sekliyle Kirgizistan’in 19902000 büyüme olgusu diger geçis ekonomileri gibi “U-egrisi” seklindedir. Enflasyon
trendinin GSYIH deflatöründen hareketle hesaplandigi Kirgizistan’da büyümede keskin
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Sekil 1: Kirgizistan’da Büyüme ve Enflasyon Trendleri
Üretim azalislarinin 5 yil ve yüksek enflasyon döneminin ise 3 yil sürdügü
Kirgizistan ekonomisinde, geçis süreci içerisinden bir takim yapisal reformlara
gidilmis ve bunun içerisinde özellestirme ve ekonomik serbestlesme hareketleri
önemli yer tutmustur.
Üretim azalislarinin ekonomideki bir diger yansimasi ise hem harcamalarda
azalis hem de harcamalarin bileseninde degisme seklinde kendini gösterir.
Asagidaki tabloda Kirgizistan ekonomisinde harcamalar yöntemiyle GSYIH’nin
bilesenleri verilmistir.
Tablo 3: GSYIH’nin Harcamalar Açisindan Dagilimi (%)
Yillar
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

ÖTH’nin
KTH’nin GSYIH
Gayri Sabit
Stok
GSYIH Payi
Payi
Sermaye Birikimi Degismeleri
71,3
64,0
65,9
71,1
73,4
64,1
63,8
52,9
61,2
61,9
59,2

25,0
23,4
22,4
21,3
19,7
17,5
17,7
15,7
16,2
15,6
15,5

23,1
23,6
17,9
16,4
14,8
24,9
20,3
12,9
10,8
9,3
17,3

1,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

IhracatIthalat
-20,3
-10,9
-6,2
-8,7
-7,9
-6,5
-8,2
2,4
-0,4
1,1
-0,4

Istatistik Toplam
Fark
6,5
16,5
12,3
12,2
12,2

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Kaynak: The National Bank of the Kyrgyz Republic, Annual Report 2000, pp: 16-144 ve
Gelismekte Olan Asya Pasifik Ülkeleri Temel Göstergeleri, www.adb.org (Aralik 2001).

110

GEÇ IS SÜRECINDE KIRGIZISTAN EKONOMISI

Geçis öncesinde GSYIH’nin en önemli kismini özel tüketim harcamalari
(ÖTH) olusturmakta, bunu sirasiyla kamu tüketim harcamalari (KTH) ve gayri
sabit sermaye birikimi izlemektedir. Ancak geçis süreci ile birlikte üretimde
azalislarin yasanmaya basladigi dönemde hem özel tüketimde hem de kamu
tüketiminde düsüsler yasanmistir. KTH’ndaki düsüslerde, yeniden yapilandirma
amaciyla yapilan reformlar ve özellestirme, en önemli etken olarak görülebilir.
Diger taraftan ÖTH’nin azalis sürecine girmesinde, özellestirme uygulamalari ve
kamuda uygulanan düsük ücret politikala rinin toplumsal gelir dagilimi üzerinde
oynadigi olumsuz rolün etkisini ihmal etmemek gerekir. Ülkenin 1991 Agustos
ayinda siyasal ve 1993 Mayis ayinda ekonomik bagimsizligi kavustugu geçis
süreci öncesinde, Sovyet -tipi üretim ve tüketim modeli ve SSCB ülkelerine
bagimli yapisina paralel olarak, ülkenin birlik içi ihracat ve ithalat yapisi da
fazlaydi. Söyle ki, 1990 yilinda harcama yöntemiyle GSYIH içerisinde net dis
ticaret eksi yüzde 20.3 gibi yüksek bir paya sahipti. Bu durum, Kirgizistan
ekonomisinde d iger cumhuriyetlere bagimliliginin yüksek olduguna isaret
ederken; negatif bakiye, ekonomiye diger cumhuriyetlerden mal ve hizmet
akisinin da göstergesi konumundadir. 1991 yilinda tüm yapilarda oldugu gibi bu
yapinin da kirilmasinin ilk sonucu, toplam tüketimdeki azalislar seklinde kendini
göstermistir. Kirgizistan’a mal ve hizmet akisinin da önceki üretim, girdi ve
tüketim akimindaki kopmayla birlikte net dis ticaretteki açigi kapamayi zorunlu
kilmistir. Daha sonraki süreçte negatif dis ticaret bakiyesi giderek azalmis ve son
birkaç yilda hemen hemen sifirlanmistir.Gayri sabit sermaye birikiminde ise ele
alinan 10 yillik süre boyunca istikrarsiz dalgalanmalar gözlenmistir.
Harcamalar yönüyle GSYIH’nin özel, kamu, gayri sabit sermaye birikimi ve
net dis ticaret açisindan seyrini Sekil 2’de görmek mümkündür.
Fert basina milli gelirde 270 dolarlik (toplam GSMH 1,270 milyon dolar) bir
seviye söz konusu iken, bu rakamin satinalma gücü paritesinde 2700 dolar (toplam
satinalma gücü paritesi ile GSMH 12,6 milyar dolar) olmasi, ekonomide ticarete konu
olmayan mallarin yerinin yüksekligine isaret etmektedir. Diger bir ifadeyle
Kirgizistan’da genel anlamda mal ve hizmetlerin fiyatinin dünya ortalamasinin 10 kati
kadar daha ucuz oldugunu göstermektedir. Böylece mal ve hizmet fiyatlari tek fiyat
kanunu çerçevesinde dünya fiyatlari ile esitlenmediginden dolayi, cari gelir, oldugundan
daha düsük çikmaktadir.
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Sekil 2: Kirgizistan’da Harcamalar Açisindan GSYIH’nin Sektörel Trendleri

Ayrica geçis dönemiyle birlikte Kirgizistan’da kayit disi ekonomide de artislar
olmustur. Kirgizistan Istatistik Enstitüsü verilerine göre GSYIH içerisinde kayit disi
ekonominin payi 1993’te %3.2 iken, 1996’da %12.3’e yükselmistir (Kochuev, 2001:9).
Özellikle 1996-2000 araliginda ortalama büyüme hizi da %5.4 olarak gerçeklesmistir.
Bu büyüme performansi tutturulabilirse, ekonomi ancak 2008 yilinda, 1990’daki
seviyesine ulasmis olacaktir ki, düsüsü takip eden ilk iki yilda %7.1 ve %9.9’luk yüksek
büyüme performansi, ortalama büyüme hizini etkileyen ekstrem büyüme olarak görülür.
Çünkü 1998’de %1.9, 1999’da %3.6 ve 2000 yilinda %4.5 büyüme performansi dikkate
alindiginda, ilk iki yilin ortalamasinin oldukça altinda olan bu büyüme, ekonominin
baslangiç asamasi olan 1990’daki seviyesine ulasmasini daha da geç bir tarihe
erteleyecegine delil teskil eder. Diger taraftan 1990’da %5.5 olan enflasyon orani
bagimsizliga kavustugu 1991’de %113.9’a yükselmis ve 1992 ile 1993’de
hiperenflasyon sürecine girerek, sirasiyla %854.6 ve %1208.7 oranlarini yasamistir.
Bunda önemli ölçüde fiyat liberalizasyonunun etkilerini yansitmis ve böylece uluslar
arasi fiyatlara yönelik gerekli bir seviye ayarlanmasi etkili olmustur. Ancak devam eden
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fiyat artislari mali açiklarin parasal finansmani etkilerini yansitmistir (Denizer, 1997:5).
Diger taraftan makroekonomik temelleri düzeltmeden fiyat serbestiyetine gitmek
hiperenflasyon sürecinin hemen baslamasina yol açmistir (Ercan, 2000:14).
Düsük-orta düzey reformcu ülkeler arasinda kabul edilen Kirgizistan’da enflasyon
1994’te %278.1 ve 1995’te %42.9 olarak gerçeklesmistir. Büyümede oldugu gibi
enflasyon rakamlarinda da istikrar sürecinin saglanmaya baslamasi ile birlikte enflasyon
1996’dan 1998’e düsüs trendi göstererek, %10.3 seviyesine kadar indirilmistir.
Ekonomide 1998’de yasanan sikintilarla büyümenin düsmesine paralel olarak IMF ile
bir stand-by anlasmasina gidilmis ve enflasyon orani 1999’da %35.7 ve 2000 yilinda
%13.0 olarak gerçeklesmistir. Sekil 1’de 1995’den sonra büyüme sürecine geçen ve
enflasyonda yüksek hanelerden istikrarli ve küçük rakamlara geçilen 1996 ila 2000
yillari araligi için büyüme ve enflasyon iliskileri gösterilmistir. Enflasyon ve reel
büyüme iliskileri açisindan 1996 ve 1997 de en yüksek rakamlara ulasilirken, ayni
yillarda enflasyonda da düsüs süreci saglanmistir. Ancak 1998’de büyümede büyük
azalislar olurken, enflasyonda yükselis trendine girilmis ve uygulanan politikalarla
birlikte enflasyonda tekrar düsük rakamlara ve büyümede de yükselise ulasilabilmistir.
Tablo 4: Mali ve Parasal Göstergeler
Reel Kamu Gelirleri (som)

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2.745,9 2.900,5 3.159,7 3.544,3 3.227,0 3.410,2

Reel Kamu Harcamalari (som)
Kamu Borçlanma Geregi/GSYIH
Para Arzi (M2) (milyon som)

4.610,5 3.836,6 4.156,2 4.130,3 3.727,2 3.833,1
-11.5
-5.4
-5.2
-3.0
-2.5
-2.0
2.541,9 2.945,1 3.544,9 3.748,1 4.749,8 5.284,3

Parasal toplam (M2Y) (milyon som) 2.754,0 3.340,8 4.188,2 4.910,0 6.574,5 7.367,5
Dis Borçta Kamunun Payi (%)
66.1
55.7
57.9
62.0
68.1
71.9
Kaynak: The National Bank of the Kyrgyz Republic, Annual Report 2000, pp: 120-131.

Enflasyonist sürecin teorik düzeyde en önemli belirleyicileri genisletici maliye ve
para politikalaridir. Bir ülke ekonomisinde kamunun harcamalarini saglam kaynak
olarak bilinen vergilerle karsilayamamasi durumunda, ortaya çikan açik bütçenin
merkez bankasi kaynaklari ile finanse edilmesi ekonomide enflasyona yol açacaktir.
Tablo 4’te Kirgizistan ekonomisinin geçis resesyonundan (1995’ten) sonraki mali ve
parasal göstergeleri verilmistir.
Kirgizistan ekonomisinin geçis sürecinde ekonomiyi istikrara kavusturmak için
uyguladigi siki maliye politikasinin bir yansimasi olarak KBG/GSYIH orani 1995’te
%11.5 iken, bu oran giderek düsürülmüs ve 2000 yilinda %2.0’lik düzeye getirilmistir.
Ayrica ekonominin harcamalar açis indan milli gelir rakamlarini gösteren Tablo 3’teki
veriler ile Tablo 4’teki veriler dikkate alindiginda, kamunun reel olarak payinin giderek
küçüldügü, ekonomide kamunun etkinliginin azaldigi görülmektedir. Diger taraftan
1996 yilindan sonra kamu disiplin inde saglanan gelismelerle birlikte kamu kesimi
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borçlanma geregi gelismis ülke normlarina yaklastirilmistir. Bu açidan ekonomide
enflasyonla mücadelede de paralellik saglanmistir. Enflasyonla mücadelede ulusal para
arzini gösteren reel M2 verilerine bakildiginda, 1995 yilina göre 2000 yili para arzi
degerinin reel olarak %32.1 azaldigi gözlenmektedir. Bu olgu, kamu harcamalarinda
disiplin saglanirken, ayni zamanda devletin enflasyon vergisine yöenlmediginin ve siki
para politikasi uyguladiginin göstergesidir.
Parasal göstergeler açisindan M2 ve M2Y rakamlarina bakildiginda, ekonomi
önemli ölçüde dolarizasyon süreci yasamaktadir. M2Y-M2 farkinin M2’ye oranlanmasi
ile elde edilen verilere göre 1995 yilinda kayitli olarak ekonomide dolarizasyon nispeti
%6.7 iken, bu oran 2000 yilinda da %28.3’e çikmistir. Ulusal para arzindaki daralmanin
yabanci paralarla ikame edildigi ekonomide gerekli para dolarizasyon sürecinin
artmasina bagli olarak giderilmeye çalisilmaktadir. Dolarizasyon nispetindeki artis,
merkez bankasinin para politikasini kullanmada etkinligini zayiflatan unsur olarak
ortaya çikmaktadir.
Kamunun gelirleri ve harcamalarindaki azalis, yapisal olarak birlikte
götürülememis, gelirdeki azalistan daha yavas seyreden harcamalardaki azalis,
kamunun giderek fazla miktarlarda borçlanmasini kaçinilmaz kilmistir. Ekonomide
yasanan resesyon döneminde milli gelirdeki düsüslere bagli olarak kamunun vergi
gelirleri de azalmistir. Kamu harcamalarinin bu düsüslere ayak uyduramamasi,
harcama -gelir arasindaki dengesizligin borçlanma ile telefisine yol açmistir. 1995
yilindan toplam dis borçlar içerisinde kamunun payi %66.1 iken, bu rakam 1996 yilinda
%55.7’ye düsürülmüs, ancak mali istikrarsizligin bir sonucu olarak, 2000 yilinda toplam
dis borçlar içerisinde kamunun payi %71.9’a çikmistir.
Kirgizistan ekonomisinin ihracat, ithalat, dis borç stoku ve döviz kuruna iliskin
göstergeleri bilgiler Tablo 5’te verilmistir.
Tablo 5: Dis Ekonomik Göstergeler
Dis Ticaret Hacmi (milyon $)
Ihracat/GSYIH
Ithalat/GSYIH
Toplam Dis Borç (milyon $)
Dis Borçta Kamunun Payi (%)
$/som kuru

1995

1996

1997

939,8
30.0

1.314,1
30.8

1.276,8
38.2

1.290,8 1.009,5 1.013,0
36.5
42.7
44.0

1998

1999

48.6
763,9

56.5
1.151,2

46.2
1.356,1

56.8
58.1
50.0
1.480,3 1.647,4 1.720,9

66.1

55.7

57.9

62.0

68.1

71.9

11,2

16,7

17,4

29,4

45,4

48,3

Kaynak: The National Bank of the Kyrgyz Republic, Annual Report 2000, pp: 120-131.

2000

114

GEÇ IS SÜRECINDE KIRGIZISTAN EKONOMISI

Ekonomide dis ticaret hacminin GSMH açisindan büyük bir yer tuttugu ve
ekonominin büyük ölçüde disa bagimli oldugu söylenebilir. Dis ticarette
dalgalanmalarin, genel anlamda kurdaki istikrarsizlik ile ekonominin tarimsal üretim ve
gereksiniminden kaynaklanan faktörlere baglanmasi mümkündür. Diger taraftan
Kirgizistan ekonomisinin giderek distan önemli ölçüde borçlandigi da görülmektedir.
Dis borçlarin performans degerlemesi olan ihracat/ dis borç stoku ve GSMH/ dis borç
stoku verilerine bakildiginda, 1995 yilinda ihracat/ dis borç stoku orani %69.5’ten 2000
yilinda %29.5’e düsmüstür. Yani ihracat gelirleri dis borçlarin ancak %29.5’ini
karsilayabilmektedir. Dis borç yükünün azaltilabilmesi için söz konusu oranin daha da
yükseltilmesi gerekmektedir. Benzer sekilde dis borç stoku/GSMH orani 1995 yilinda
%53 iken, 2000 yilinda %134’e çikmistir. Bu oranlarda ülke aleyhine bir yapilanmanin
oldugu ve ülkeninin gücünün ötesinde bir dis borçlanmaya gittigi söylenebilir. Özellikle
bu borçlanma sürecinde kamunun payinin giderek artmasi ve borçlarin üretken
yatirimlardan ziyade altyapi ve bayindirlikta kullanilmasi, borç ödeyememe sorununun
da giderek yaklastigina isaret eden olumsuz bir gösterge konumundadir.
Ekonomide hiperenflasyon yasandiktan sonraki yilda dolar/som kuru 11,2 olarak
belirlenmis ve daha sonraki dönemde kur indeksi ile fiyat endeksi sirasiyla su sekilde
gerçeklesmistir; 149.1 (135.6), 155.4 (161.1), 262.5 (176.7), 405.4 (242.6) ve 431.3
(294.4). 1995 yili baz alindiginda, döviz kurunun ulusal para karsisinda deger kazandigi
söylenebilir.

IV. SONUÇ VE ÖNERILER
Kirgizistan ekonomisinde öncelikli olarak yatirim politikasinin yatirimcilari tesvik
edici olmasi saglanarak, yerli-yabanci yatirimci ayiriminin giderilmesi gerekmektedir.
Kirgiz Cumhuriyeti’nin öncelikli sanayilesme stratejisinin yabanci yatirimcilar için
dogrudan yatirimlari cazip hale getirmesi temel hedef alinmalidir. Sanayi sektörü yurtiçi
hammadde kullanimina yönelik olarak yapilandirilmali ve sanayi sektörü kapasite
kullanim orani yükseltilmelidir. Minimum ithalat gereksinimi hacmi belirlenmeli, ithalikameci sanayiler gelistirilmeli ve öncelikli endüstrilerin gelisimi için dis yardimlarla
birlikte yurtiçinde finans, girdi ve verimli tüm kaynaklara yogunlasilmalidir. Bu
çerçevede özellikle küçük ve orta boy isletmeleri organize edecek ve onlara yol
gösterecek mahiyette ve kendi içerisinde hantalliga yol açmayacak danismanlik ve
destek birimlerinin kurulmasinda yarar vardir.
Yatirim projeleri tamamlanmis -nihai ürün üretiminde (endüstri seçiminde ileri ve
geri baglantilari çok yüksek, baslangiçta emek-yogun nitelikler arz eden ve ülkeninin iç
talep yapisini da massedebilecek alanlarin seçimi kalkinma açisindan önem arz
etmektedir. Dolayisiyla hafif sanayi yurtiçi hammadde kullanimina dayali olacagindan,
bu alanda finansal ve organizasyon önlemleri alinmasi ve daha sonra da alt sektörleri
destekleyecek makine yapan endüstrileri gelistirmeye yönelik programlara yönelim söz
konusu olabilir.) hammadde isleyecek (tütün-tütün ürünleri, seker pancari-seker ve
seker ürünleri, ham deri-deri ürünleri, ayakkabi, yün-yünlü ürünler, ipek-ipek ürünleri,
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v.b.) sekilde tam teknoloji baglantili sanayi kompleksleri öncelikli olarak ele
alinmalidir.
Nüfusun önemli bir kisminin bulundugu tarimda reforma gidilmesi gereklidir.
Toprak reformuyla toprak kullaniminda etkinlik arttirlabilecegi gibi dengesiz göç
olgusunun da bir tür önüne geçilebilir. Ayrica mali (bütçe açiginin GSYIH’ya oraninin
OECD standartlarina çekilmesi -%2 ve daha altina-) ve parasal (Kirgiz bankacilik
sistemine güvenin saglanmasi için Kirgizistan Cumhuriyeti’nin ulusal bankasinin belirli
bir takvim çerçevesinde minimum sermaye gereksiniminin saglanmasi ile yerli ve
yabanci ticaret bankalari için de güven unsurunu saglayacak minimum sermaye
gerekliliklerinin olusturulmasi ve denetimi) disiplinin saglanmasi, dis ticaret açiginin
kapatici politikalarin yürürlüge konulmasi, egitimde kalitenin yükseltilerek üretimi
destekleyici nitelikler saglanmasi hedefler arasinda tutulmalidir.
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