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P‹YASA EKONOM‹S‹NE GEÇ‹fi ÜLKELER‹NDE
SOSYAL SEKTÖRÜN YEN‹DEN YAPILANDIRILMASI:

SOSYAL‹ST POL‹T‹KADAN
SOSYAL POL‹T‹KAYA GEÇ‹fi

1. Girifl
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Sovyet sisteminin ekonomik ve
politik olarak çöküflüyle birlikte
ba¤›ms›zl›¤›n› kazanan geçifl
ekonomileri çöken merkezi
ekonomik sistemden devrald›klar›
bir dizi yap›sal ve kurumsal
ekonomik sorunlarla karfl› karfl›ya
kalm›fllard›r. Ne var ki bu
olumsuzluklar›n yan› s›ra, devlet
sosyalizminden bu ekonomilere
yans›yan bir miras da söz
konusudur. Gelirler piyasa
ekonomilerine göre daha eflit
da¤›t›lm›fl ve sosyal koruma sistemi
herkese istihdam güvencesi
sa¤layacak ve böylece gelirleri
garanti alt›na alacak flekilde hem
genifl kapsaml› hem de everensel
olarak düzenlenmiflti. Piyasa yönlü
ekonomilerle karfl›laflt›r›ld›¤›nda,
kifli bafl›na gelir düzeylerine göre,
hem yaflam standartlar› hem de
e¤itim bak›m›ndan insani sermaye
zenginli¤inin bu ülkelerde göreli
olarak yüksekli¤i dikkat çekmifltir.
Bu çal›flmada, do¤u ve orta
Avrupa'n›n geçifl ülkeleri ile Sovyet
sonras› ba¤›ms›zl›¤›n› kazanan
Ba¤›ms›z Devletler Toplulu¤u
ülkelerinin merkezi planl›
ekonomiden piyasa ekonomisine
geçifl sürecinde sosyal sektörün
yeniden yap›land›r›lmas›na iliflkin
olarak uygulad›klar› sosyal
politikalar›n geçifl dönemi sonuçlar›
de¤erlendirilmektedir.
2. Sovyet Dönemi Sosyalist
Politikalar›n Geçifl Dönemine
Yans›mas›
Sosyalist sistemden devral›nan
sosyalist refah miras›n›n temel
özellikleri flu flekilde belirtilmifltir1:
• Evrensel kapsam: tüm hane
halk› sosyal yard›mlardan
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yararlanma hakk›na sahiptir.
•1980'li y›llar›n sonlar›nda
sosyal sektörlere yap›lan kamu
harcamalar›n›n ulusal gelir içindeki
pay› yüksekti. Bütün geçifl
ekonomileri insani geliflme
endeksinde kifli bafl›na gelir düzeyi
bak›m›ndan daha yüksek bir s›rada
bulunuyordu. Bu geliflme sosyal
sektörlere yap›lan yat›r›mlar›n bir
yans›mas› olarak ortaya ç›km›flt›r.
•Tüketim sübvansiyonlar› tipik
olarak nakit transferleri fleklinde
yap›lmam›flt›. Daha çok fiyat
kontrolleri ve gelir eflitsizli¤inin
azalt›lmas› yoluyla sa¤lanan
sübvansiyonlar›n bir kar›fl›m› söz
konusuydu.
•Sosyal hizmetler ve sosyal
yard›mlar› gerçeklefltirme yetkisi
devlet teflebbüslerine verilmiflti.
Bu olumlu koflullar devlet
sosyalizmi alt›nda uygulanan
sosyalist politika tercihlerinden
kaynaklanm›flt›. Sosyalist sistemin
politikac›lar› yoksulluktan uzak,
göreli olarak daha eflit bir toplum
yaratma çabas› içinde olmufllard›r.
Sosyalist gelirler politikas› iki temel
amaç üzerine kurulmufltur 2 :
•Bütün vatandafllar için asgari
yaflam standartlar›n›n sa¤lanmas›,
•Göreli olarak daha eflit bir
gelir da¤›l›m›n›n gerçeklefltirilmesi.
Bu iki amac›n gerçeklefltirilmesinde
odak nokta tam istihdam
garantisinin sa¤lanmas›d›r.
Evrensel bir kapsam tafl›mas›na
ra¤men, sistem esas olarak
istihdam üzerine kurulmufltu.
Ücretler gelirin en önemli kayna¤›
olmaktan uzakt› ve sosyalist refah
politikas›n› gerçeklefltirmede bir
araç olarak kullan›l›yordu.
Hükümetler genel ücretleri ve
asgari ücreti asgari yaflam
standard›n› sa¤layacak kadar

UNDP, Poverty in Transition, Regional Bureau for Europe and the CIS, July 1998, s.90.
Ibid, s.90.
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y ü k s e k o l a c a k fl e k i l d e
belirlemekteydi. Üretim etkinli¤ini
teflvik edecek baz› farkl›l›klara izin
verilmesine ra¤men, bütün
vatandafllara benzer yaflam
standartlar›n›n sa¤lanmas›na birinci
derecede önem verilmifltir.
Örne¤in, Romanya'da, yasa genel
ücretlerin asgari ücretin befl kat›na
varacak flekilde yükseltilmesini
yasaklam›flt›.
Devlet teflebbüsleri sosyalist refah
politikas›n›n gerçeklefltirilmesinde
o l d u k ç a ö n e m l i b i r i fl l e v
görmekteydi. Çünkü istihdam
garantisi bir ayr›cal›k de¤il,
teflebbüsler için kaç›n›lmaz bir
görevdi. Sosyal güvenlik
sistemlerinin özünde istihdama
ba¤l› yard›mc› sigorta programlar›
yatmaktayd›. Sosyal yard›mlar›n
çal›fl›rken geçen süreler ve al›nan
ücretler gibi ifl ile ilgili faktörlere
ba¤l› oldu¤una iliflkin toplumda
genel bir görüfl hakimdi. Sosyal
sigorta flemalar› kapsaml›yd›.
Emeklilik, istihdam garanti alt›na
a l › n m › fl t › . Y a fl l › l a r › n b ü y ü k
ço¤unlu¤u emeklilik maafl›
al›yordu. Sosyal sigortalar kazalar,
hastal›k, anne ve baba ölümleri ve
çocuk do¤umlar›n›n içerecek
flekilde çok say›da gereksinimi
karfl›lamaktayd›. Tam istihdam
politikas›ndan dolay› iflsizlik
tazminat›na ihtiyaç duyulmam›flt›r.
Ne var ki bu özellik geçifl sonras›
reformlar›nda önemli bir handikap
olarak kendini göstermifltir.
Sosyal yard›mlar›n çal›flmaya ba¤l›
olarak yap›lmas› kural›n›n en önemli
istisnas› çocuklara yöneliktir.
Çünkü ücretler hemen hemen
ayn›yd›. Sosyalist ülkelerde aileler
aras›ndaki eflitsizli¤in ana kayna¤›
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özellikle çocuklar gibi bakmakla
yükümlü insan say›s›yd›. Büyük
ailelerin farkl› ihtiyaçlar›n›
karfl›lamak için devletler önemli
çocuk destekleme programlar›
uygulam›flt›r. Çocuk tazminatlar›
sosyal yard›m türlerinin en
önemlileri aras›nda yer alm›flt›.
Çocuk yard›mlar› piyasa
ekonomilerinde verilen çocuk
tazminatlar›ndan çok daha
yüksekti. Di¤er yard›mlar çocuklar
için ücretsiz e¤itim ve sa¤l›k
hizmetleri ile önemli ölçüde
sübvanse edilen mallar ve
hizmetleri, ücretsiz okul öncesi
e¤itim ve çocuk bak›m›, ücretsiz
ya da önemli ölçüde sübvanse
edilen tatil kamplar›, kültürel ve
sosyal tesislerden ücretsiz
yararlanma imkanlar› ve yüksek
anal›k tazminatlar›n› içermekteydi.
Ne var ki çocuklara iliflkin sosyalist
politika uygulamalar›nda önemli
bölgesel farkl›l›klar söz konusuydu.
Orta ve do¤u Avrupa ülkelerinin
bir ço¤unda çocuk tazminatlar›
sosyal yard›mlar›n en önemli biçimi
olan nakit transferleri fleklinde
yap›lmakta ve GSY‹H'n›n %2'sini
geçmekteydi. 1989 y›l›nda, bir
çocuk için yap›lan ayl›k ödeme
ortalama ayl›k ücretin yaklafl›k
%10'u kadard›. Polonya'da, bu
e¤ilimin istisnas› olarak, %2.6 ile
düflük bir tazminat ödenmifltir.
Romanya'da ise çal›flma gücünden
yoksun üç ya da daha fazla
çocuklu annelere özel tazminatlar
verilmekteydi. Eski Sovyetler
Birli¤i’nde çocuk ödenekleri
GSY‹H'n›n %1'inden daha az
o l a r a k h e s a p l a n m › fl t › r . B u
cumhuriyetlerde temel mal ve
hizmetlerin önemli ölçüde
sübvanse edilmesinin yan›s›ra

transferlerin ayni olarak yap›lmas›
tercih edilmifltir. Daha güçlü
ekonomilere ve daha uzun merkezi
sosyal sigorta gelene¤ine sahip
orta ve do¤u Avrupa ülkelerinde
sosyal transferler Sovyetler
Birli¤in’e göre hemen hemen iki
kat daha yüksekti. Sosyal transfer
harcamalar› orta ve do¤u Avrupa
ülkelerinde GSY‹H'n›n %12,3'ünü
olufltururken, Sovyetler Birli¤i’nde
%6,2'si kadard›. Bu fark genifl
ölçüde Sovyetler Birli¤inin ayni
yard›mlar› tercih etmesine
ba¤lanm›flt›r. Sosyalist rejimin son
yirmi y›ll›k döneminde ekonominin
istikrars›z oldu¤u Romanya gibi
ülkeler dahi Sovyetler Birli¤i’nden
daha yüksek oranda nakit
transferleri yapm›flt›r3.
1991 y›l›na gelindi¤inde herkes için
e¤itim, sa¤l›k ve sosyal koruma
söz konusuydu. Sovyetler
Birli¤i’nin Orta Asya ülkelerinde 9.
s›n›fa kadar e¤itim zorunluydu. 715 yafl›ndaki çocuklar için kay›t
oran› %85-95'di. En düflük oran
K›rg›zistan'da bulunuyordu. Ev
kad›nlar› için çal›flmak yayg›n
oldu¤undan hem kentlerde hem
de k›rsal kesimlerde anaokulu
e¤itimi ve okul öncesi e¤itim
verilmifltir. Okullarda tüm çocuklar
zorunlu e¤itimi almaktayd›. Devlet
kitap, okul üniformas› ihtiyac›n›
karfl›l›yordu. Dördüncü s›n›fa kadar
yemek ücretsizdi. Ö¤retmenlere
konut, gaz, elektrik ve ulafl›m ücreti
ödenmifltir. Uzak kesimlerde dahi
sa¤l›k ve tedavi imkanlar›
bulunmaktayd›. Afl› ücretsizdi.
Geliflmekte olan ülkelerde,
çocuklar için en çok öldürücü
sonuçlar do¤uran ishal ve akci¤er
iltihab› hastal›klar›n›n önlenmesi
k o n u s u t e fl v i k g ö r ü y o r d u .
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Do¤umlar›n %95'i hastanelerde
gerçekleflmifltir.
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Sosyalist koruma sistemi hem
ihtiyaç sahiplerine yard›m sa¤l›yor
hem de emeklilik ödene¤i fleklinde
sosyal sigorta hizmeti veriyordu.
Çocuklar için do¤ufltan 16-18
yafllar›na kadar ayl›k ödeme
yap›l›yordu. Dul anneler, askeri
personelin çocuklar›, bak›ma
muhtaç yetimler ve özürlü
çocuklar›n tümüne ödemeler
yap›l›yordu. Tar›m sektöründe dahi
çal›flanlar için emeklilik ayl›¤›
kad›nlarda 55, erkeklerde ise 58
yafl›nda bafll›yordu. Orta Asya
devletlerinin ço¤unda, 1991 y›l›na
kadar (gerçekte 1993 ortalar›na
kadar) kamu harcamalar›n›n hemen
hemen %50'si Moskova taraf›ndan
sübvanse ediliyordu. Kamu
harcamalar›n›n %50'den fazlas›
sa¤l›k, e¤itim ve sosyal korumay›
içeren sosyal sektörlere
yap›lm›flt›r4.
Özetle, merkezi planlama alt›nda,
yaflam standartlar› bireysel
ücretlerden daha çok sosyal gelir
taraf›ndan belirlenmifltir. Sosyal
gelir ya da tüketim, ücretsiz ya da
sübvanse edilmifl genifl mal ve
hizmetler yelpazesinden
oluflmufltur. Sosyalist refah devleti
özel bir içeri¤e sahipti. Bu
devletlerde istihdam garantisi,
kapsaml› sosyal sigorta sistemleri,
ücretsiz e¤itim, ücretsiz sa¤l›k
hizmetleri, genifl ölçüde sübvanse
edilmifl mal ve hizmetleri ile çocuk
tazminatlar› ve burslar›n›n yan›s›ra
ucuz konut sa¤lanmas› gibi önemli
evrensel sosyal yard›mlar
yap›lm›flt›r. Ne var ki sosyal
yard›mlar›n ço¤u istihdam ile ilgilidir
ve devlet teflebbüsleri bu
yard›mlar›n sunulmas›nda önemli
bir ifllev üstlenmifltir.
3. Sosyal Sektörün Yeniden
Yap›land›r›lmas›: Sosyalist
Politikadan Sosyal Politikaya
Geçifl

G e ç i fl e k o n o m i l e r i S o v y e t
döneminden önemli sosyal koruma
programlar› devralm›fl ve genel
olarak bu düzeyi sürdürme e¤ilimi
tafl›m›fllard›r. Bir çok ülkede, 19911995 döneminde sa¤l›k hizmetleri
için yap›lan kamu harcamalar›na
iliflkin veriler, harcama düzeyinin
GSY‹H'n›n %1.8'inden %9.8'ine
kadar s›raland›¤›n› ve ortalama
harcama düzeyinin %4.2 oldu¤unu
göstermektedir. E¤itim harcamalar›
ise ayn› dönemde, GSY‹H'n›n
%3.3'ünden %6.8'ine kadar
s›ralanm›fl ve ortalama harcama
%5.3 olarak daha yüksek düzeyde
gerçekleflmifltir5.
Ayn› dönemde, GSY‹H'n›n yüzdesi
olarak toplam sa¤l›k ve e¤itim
harcamalar› oran› orta ve do¤u
Avrupa'n›n geçifl ekonomilerinde
%10.6, eski Sovyetler Birli¤i’nin
geçifl ekonomilerinde ise %10.2
olarak gerçekleflmifltir. Bu oran
bat› Avrupa'n›n geliflmifl piyasa
ekonomilerinde ayn› dönemde
%13.6 olarak gerçekleflmifltir.
G e ç i fl e k o n o m i l e r i d ü n y a
ortalamas›n›n üzerinde (%9.3)6
sa¤l›k ve e¤itime yönelik kamu
harcamalar›ndan ay›rd›klar› oran
ile 1990'l› y›llar›n ilk döneminde
sosyalist rejimden devrald›klar› bu
düzeyi en az›ndan koruma
e¤iliminde olmufllard›r. Ancak 1989
s o n r a s › n d a b ü t ü n g e ç i fl
ekonomilerinde gelirlerdeki flok
düflüfllerin kamu harcamalar›n› da
önemli ölçüde k›s›tlad›¤›n›
belirtmek gerekir. GSY‹H'dan
sosyal sektöre ayr›lan oranlar
önemini sürdürmekle birlikte, kamu
harcamalar› reel olarak önemli
ölçüde düflmüfltür.
Tablo 1, geçifl döneminde insani
geliflme düzeyine iliflkin olarak
bölgeler ve ekonomiler aras›ndaki
verileri yans›tmaktad›r. Geçifl
d ö n e m i n d e i n s a n i g e l i fl m e
düzeyine iliflkin veriler, özellikle
1990'l› y›llar›n ikinci yar›s›nda geçifl

ekonomilerinin ekonomik ve sosyal
reform programlar›n› uygulamaya
koymalar›yla birlikte sosyal
sektörde bir geliflme e¤ilimine
girdiklerini göstermektedir.
Özellikle geçifl öncesinde yaflam
standartlar› ve e¤itim düzeyi
bak›m›ndan geliflmifl piyasa
ekonomilerine yak›n olan orta ve
do¤u Avrupa'n›n geçifl ekonomileri
k›sa dönemde toparlanarak eski
konumlar›na yeniden ulaflm›fllard›r.
Bu ülkelerin bugün Avrupa
Birli¤i’ne geçifl konumundaki
ülkeler statüsüne al›nmas›nda en
büyük etken sosyal sektörde
sa¤lad›klar› geliflme düzeyi
olmufltur.
Eski Sovyetler Birli¤i ülkeleri ise,
iç çat›flmalar ve s›n›r ihtilaflar›
nedeniyle politik istikrara
kavuflamam›fl bir kaç ülke d›fl›nda,
insani geliflme düzeyi bak›m›ndan
geliflmekte olan ülkeler düzeyinin
üzerine ç›karak önemli bir seviye
yakalam›fllard›r. Özellikle e¤itim ve
yaflam standartlar›n› yans›tan
veriler geliflmekte olan piyasa
ekonomilerinin oldukça üzerinde
seyretmektedir. Belirtmek gerekir
ki politik istikrars›zl›k, iç çat›flmalar
ve s›n›r ihtilaflar›n›n halen sürdü¤ü
az say›daki ülkelerin verilerinin
bozuklu¤u genel BTD ortalamas›n›
olumsuz etkilemektedir. Bu ülkeler
hariç tutuldu¤unda, baz› BDT
ülkelerinde sosyal geliflme
düzeyinin orta ve do¤u Avrupa'n›n
geçifl ekonomileri düzeyine
oldukça yaklaflt›¤› görülecektir.
Sa¤l›k ve e¤itim için yap›lan göreli
yüksek
düzeyli
kamu
harcamalar›n›n hükümetler
taraf›ndan sürdürülmesine yönelik
giriflimler üç faktör ile aç›klanabilir:
• GSY‹H'da genel bir düflüfl
nedeniyle hükümetler mevcut
kurumlar› desteklemek amac›yla
sosyal hizmet bütçelerini artt›rmak
zorunda kalm›fllard›r. Bununla
birlikte, sa¤l›k ve e¤itim
harcamalar› için ayr›lan kaynaklar

Mehrotra Sanotsh, "Public Spending Priorities and the Poor in Central Asia", Central Asia 2010: Prospects for Human Development,
UNDP, 1999, s.48-57.
5 UNDP, s.97.
6 Ibid, s.211.
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Tablo 1:
Geçifl Döneminde ‹nsani Geliflme Düzeyi
Ülke Grubu 1

Temel E¤itimde
Kay›tlar
(%)
1995-99

Do¤uflta
Yaflam
Ümidi
(y›l) 1998-99

Bebek Ölüm
Oran› (1,000
do¤um bafl›na)
1998-99

AB'ye geçifl ülkeleri
(Balt›k ülkeleri d›fl›nda)
Balt›k Ülkeleri
Di¤er güney do¤u
Avrupa ülkeleri
BDT ülkeleri 2
Do¤u Asya
Di¤er Ekonomiler
Geliflmifl ekonomiler
Geliflmekte olan
ekonomiler 3

99.9

72.2

94.0
92.9

10.4

Yetiflkin
Okuma-Yazma
Bilmeyen (15 yafl
ve daha yukar› %)
1998-99
1.1

Sat›n Alma
Gücü Paritesine
Göre Kifli Bafl›na
GSY‹H 1998-99
9,837

70.3
72.4

11.1
16.5

0.4
9.3

6,737
4,514

93.8
115.6

68.4
61.5

21.8
65.5

7.0
35.2

3,278
1.987

101.9
93.7

77.5
60.5

5.2
61.3

4.8
30.2

23.278
4,435

Kaynak: World Economic Outlook, s.113.
1 Ülke gruplar›na iliflkin veriler grup ülkelerinin basit ortalamalar›d›r.
2 Mongolya dahil.
3 Kamboçya, Çin, Mongolya ve Vietnam hariç.

1989 y›l›ndan bu yana reel olarak
azalm›flt›r.
• Çek Cumhuriyeti ve Balt›k
ülkelerini içeren bir çok hükümet
vergi fonlu sistemden
K›rg›zistan'da uygulamaya konulan
sigorta tabanl› sistemlere do¤ru
sa¤l›k hizmetlerinde reform
ç a l › fl m a l a r › n › s ü r d ü r m e
e¤ilimindedir. Bu de¤iflim sa¤l›k
hizmetlerinin maliyetini önemli
ölçüde artt›rm›flt›r. Örne¤in, 1989
y›l›ndan 1995 y›l›na kadar Çek
Cumhuriyeti’nin sa¤l›k harcamalar›
bütçesi GSY‹H'n›n %4.8'inden
%7.5'ine yükselmifltir. Ayn›
dönemde Macaristan'da sa¤l›k
harcamalar› %3.4'ten %6.8'e
yükselmifltir.
• Her ülkede toplumun yararland›¤›
temel hizmetlerin sürdürülmesine
yönelik güçlü bir politik ve
toplumsal istek bulunmaktad›r.
Eski Sovyet sisteminden
devral›nan temel sosyalist model
bir çok insan›n istihdam edildi¤i
b ü y ü k d e v l e t t e fl e b b ü s l e r i
taraf›ndan yerel düzeyde sosyal

yard›mlar ve sosyal hizmetlerin
verildi¤i oldukça merkezi bir yap›yd›.
G›da ve di¤er temel tüketim
maddeleri ve hizmetler önemli
ölçüde sübvanse ediliyordu ve afl›r›
fiyat kontrolleri söz konusuydu. Bu
durum önemli ölçüde bir de¤iflim
süreci yaflam›flt›r. Do¤u ve
Güneydo¤u Avrupa ile eski Sovyetler
Birli¤i’nde 1990'lardaki sosyal
yoksullu¤un
en
büyük
kaynaklar›ndan birisi devletin sosyal
transfer ödemelerini geciktirmesi ve
h›zl› fiyat art›fllar› karfl›s›nda bu
ödemelerin de¤er kayb›na
u¤ramas›na ba¤l› olarak sosyal
koruma
hizmetlerinin
gerçeklefltirilememesidir.
Sosyal transferlerin içeri¤ini daha
iyi anlayabilmek için bir çok faktörün
dikkate al›nmas› gerekir: sosyal
sigortalar (esas olarak emeklilik ),
aile tazminatlar› ve iflsizlik yard›mlar›
gibi. Tablo 2, geçifl sürecinin ilk ve
ikinci aflamas›nda karfl›lafl›lan Sosyal
harcama ve sosyal transfer
modellerine iliflkin bir özet
sunmaktad›r. Verilerden görülece¤i
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üzere, iflsizlik yard›mlar› ve gelir
tabanl› yard›mlar gibi yeni
uygulanmaya bafllayan tazminatlar
özellikle Slav ve Balt›k ülkelerinde
önemli ölçüde artm›flt›r. Ne var ki
GSY‹H'n›n oran› olarak 1994/1995
y›llar›na kadar ortalama %1.1'lik
bir düflme gerçekleflmifltir.
Di¤er ülkelere göre az say›da
sosyal problemin geçifl dönemine
yans›d›¤› orta ve do¤u Avrupa
ülkelerinin bir ço¤unda yüksek
nakdi transferlerde art›fl e¤ilimi
gözlenmifltir. Geçifl öncesi
gelene¤in sürdürülmesine yönelik
güçlü bir toplumsal istek ve politik
hassasiyet söz konusu
oldu¤undan orta ve do¤u Avrupa
ülkelerinde nakdi transfer
harcamalar› daha yüksektir. Balt›k
ülkeleri 1989 y›l›ndan 1994/1995
y›llar›na kadar nakdi transferlerini
GSY‹H'n›n %6.1'inden %11.3'üne
kadar artt›rm›flt›r. Slav ülkelerinde
de sosyal harcamalar daha düflük
düzeyde kalsa da yükselme
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e¤ilimindedir. Kafkas ülkelerinde
sosyal harcamalar geçiflin erken
aflamalar›nda GSY‹H'n›n %9.4'ü
o r a n › n d a a r t m › fl t › r . A n c a k
bölgedeki çat›flmalar›n etkisiyle

ortaya ç›kan finansal s›k›nt›lara ba¤l›
olarak daha sonraki dönemde
dramatik düflüfller gerçekleflmifltir7.
Orta Asya ülkelerinde ise 1990/91

dönemi e¤itim ve sa¤l›k harcamalar›
toplam› di¤er bölge gruplar›ndaki
ülkelerin ortalamalar›n›n üzerindedir.
Özellikle e¤itim harcamalar› oran›
di¤er bölge gruplar›na göre yaklafl›k

Tablo 2:
1990'l› Y›llarda Sosyal Harcamalar/ GSY‹H'ya Oran›
Sosyal Transferler

Sosyal Harcamalar
Sa¤l›k
Harcamalar›

E¤itim
Harcamalar›

1990/91 1994/95 1990/91
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1994/95

Aile & Anal›k
Tazminatlar›

Emekli
Maafllar›
1990/91

1994/95

1990/91

1994/95

Sosyal Yard›mlar
& ‹flsizlik
Tazminat›
1990/91

1994/95

Arnavutluk

4.0

2.8

6.7

4.0

8.8

8.5

0.8

..

..

..

Bulgaristan

5.1

3.5

4.5

3.9

9.1

8.8

3.0

1.5

0.6

2.8

Çek Cumhuriyeti

5.9

7.6

4.2

4.5

8.0

8.3

3.5

3.6

2.3

0.9

Macaristan

6.7

7.0

5.6

5.9

10.1

11.4

4.1

3.3

0.8

2.7

Moldova

5.3

5.1

7.0

6.5

5.5

6.5

2.5

0.7

..

..

Polonya

5.0

4.7

5.2

5.2

10.3

..

1.9

..

1.2

..

Romanya

2.9

2.5

3.1

3.0

7.1

7.0

2.1

0.8

0.3

1.1

Slovakya

5.4

7.1

6.0

4.8

8.2

8.5

3.5

2.6

0.8

1.8

Slovenya

5.8

7.0

4.7

4.8

11.0

13.7

1.4

1.5

..

2.0

Orta /

5.1

5.3

5.2

4.7

8.7

9.1

2.5

2.0

1.0

1.9

Do¤u Avrupa
Estonya

..

5.5

..

6.7

..

Letonya

2.5

4.2

4.5

6.7

6.8

..

..

1.9

0.0

1.5

10.3

0.6

1.8

0.0

0.5

Litvanya

3.0

4.5

4.8

6.1

5.8

7.0

1.3

1.1

0.7

1.2

Balt›k Ülkeleri

2.8

4.4

4.7

6.1

6.3

8.7

1.0

1.5

0.2

1.1
0.1

Beyaz Rusya

3.5

7.0

4.9

7.0

6.2

6.4

2.5

2.2

0.0

Rusya 2.6

4.8

3.6

3.4

5.9

6.3

1.2

0.8

0.0

0.1

Federasyonu
Ukrayna

3.3

4.7

..

6.0

5.9

6.8

0.2

0.7

0.0

0.1

Slav Ülkeleri

3.1

5.5

4.3

5.2

6.0

6.5

1.3

1.2

0.0

0.1

Ermenistan

2.7

1.7

7.0

2.7

..

Azerbaycan

2.9

1.3

7.7

3.5

7.4

..

..

..

..

..

3.4

3.2

1.3

0.1

0.2

Gürcistan

3.2

0.3

7.2

0.4

6.4

3.0

1.2

0.2

0.4

0.5

Kafkas Ülkeleri

2.9

1.1

7.3

2.2

6.9

3.2

2.2

0.8

0.3

0.4

Kazakistan

4.4

2.5

..

2.1

K›rg›zistan

5.0

5.8

8.4

6.6

Tacikistan

6.0

1.5

9.1

2.4

Özbekistan

5.9

4.5

..

9.7

Orta Asya Ülkeleri

5.3

3.3

8.8

4.5

Kaynak: UNDP, Poverty in Transition, s.95.

iki kat daha yüksektir. Ancak
1994/95 dönemi verileri di¤er
ülkelere benzer flekilde Orta Asya
ülkelerinde de sa¤l›k ve e¤itim
harcamalar›n›n yar› yar›ya
7 UNDP,

Poverty in Transition, s.98.

düfltü¤ünü göstermektedir.
Tablo 3, 1991-1999 döneminde,
geçifl ekonomilerinde GSY‹H'n›n
yüzdesi olarak toplam sa¤l›k ve

e¤itim
harcamalar›n›
yans›tmaktad›r. Orta Asya
ülkelerinde 1995 y›l› sonras›na
iliflkin verilere göre, GSY‹H'n›n
yüzdesi olarak e¤itim ve sa¤l›k

Çimento Müstahsilleri ‹flverenleri Sendikas›

Tablo 3:
Geçifl Ekonomilerinde E¤itim ve Sa¤l›k Harcamalar›, 1991-1999
(GSY‹H'n›n yüzdesi olarak)

Azerbaycan
Belarus
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Ermenistan
Estonya
Gürcistan
H›rvatistan
Kazakistan
K›rg›zistan
Letonya
Litvanya
Macaristan
Makedonya
Moldova
Özbekistan
Polonya
Romanya
Rusya
Slovakya
Slovenya
Tacikistan
Türkmenistan
Ukrayna

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

1.0
11.0
10.3
10.3
19.0
7.0
13.0
8.5
10.5
10.3
17.4
9.4
7.8

9.4
8.7
12.6
10.1
11.7
6.7
15.7
6.1
7.4
14.0
15.0
11.0
14.8
10.8
6.9
6.0
13.5
11.7
6.2
10.5

10.9
15.1
10.4
12.6
7.8
9.7
6.5
6.8
10.1
7.8
13.5
14.3
11.0
13.4
10.4
5.9
7.2
9.1
13.0
8.5
6.3
8.5

6.8
12.9
8.6
11.9
3.4
8.3
15.1
5.3
9.6
10.0
9.3
13.9
14.4
14.9
11.8
10.7
6.2
7.7
8.5
11.8
14.5
5.3
10.1

4.9
10.4
7.7
11.78
4.4
14.1
1.7
5.4
7.5
10.5
10.6
9.3
12.4
13.8
14.7
11.0
9.7
6.3
6.1
8.9
12.1
3.6
5.1
10.0

5.2
11.2
6.5
11.7
3.4
13.0
1.9
3.5
7.2
8.4
9.6
8.8
11.4
10.9
16.9
11.1
10.8
6.3
6.6
11.1
3.5
4.4
8.7

4.8
13.0
7.4
11.2
3.1
11.8
4.2
1.0
7.1
8.1
9.5
7.5
16.0
10.4
11.2
5.9
7.0
10.7
3.4
8.0
9.5

4.6
12.1
7.4
10.8
3.5
11.8
4.8
4.0
6.2
7.7
10.5
7.9
11.3
11.2
9.9
6.0
10.2
3.3
10.4
7.9

5.9
11.4
3.3
12.4
4.3
6.5
6.4
7.6
11.4
6.8
9.9
3.1
8.3
6.6

Kaynak: EBRD Transition Report 2000, s.126-229.

harcamalar›nda Tacikistan
d›fl›nda bütün ülkelerde özellikle
Özbekistan ve Türkmenistan'da
belirgin bir art›fl›n gerçekleflti¤i
görülmektedir. K›rg›zistan'da
GSY‹H'n›n yüzdesi olarak e¤itim
ve sa¤l›k harcamalar› toplar›
1993 y›l›nda %6.8 iken 1995
y›l›nda %10.5'e ç›km›fl, 1999
y›l›nda ise %6.4 olarak
gerçekleflmifltir8. Kazakistan'da
1992 y›l›nda %6.1 iken daha
sonraki y›llarda yükselmeye
bafllam›fl, 1995 y›l›nda %7.5,
1999 y›l›nda ise %6.5 olarak
gerçekleflmifltir 9. Tacikistan'da
1991 y›l›nda toplam %17.4 iken
1999 y›l›nda %3.1'e kadar
düflmüfltür10.
Orta Asya ülkelerinden
Türkmenistan ve Özbekistan
1990'li y›llar›n ikinci yar›s›ndan
8 EBRD, Transition
9 Ibid, s.176.
10 Ibid, s.216.
11 Ibid, s.221.
12 Ibid, s.228.

Report 2000, s.180.

itibaren uygulad›klar› sosyal reform
politikalar›yla e¤itim ve sa¤l›k
sektörünün
yeniden
yap›land›r›lmas›nda gözle görülür
bir geliflme sa¤lam›fllard›r. Bunun
en belirgin göstergesi e¤itim ve
sa¤l›k harcamalar› için ayr›lan
kaynaklardaki önemli art›fllard›r.
Türkmenistan'da GS‹H'nin yüzdesi
olarak e¤itim ve sa¤l›k harcamalar›
1991 y›l›nda %9.4 iken 1996
y›l›nda %4.4'e kadar düflmüfl,
ancak daha sonra artarak 1998
y›l›nda %10.4, 1999 y›l›nda da
%8.3 olarak gerçekleflmifltir 11 .
Özbekistan'da 1992 y›l›nda bu
oran %14.8 iken 1999 y›l›nda
%11.4 olarak gerçekleflmifltir12.
3.1. Sosyal Yard›mlar
Bir çok ülkede devlet teflebbüsleri
taraf›ndan sunulan sosyal

yard›mlar azalm›fl ve kapsam›
daralt›lm›flt›r. Az bir kesim sosyal
yard›m ve hizmetler paketinden
yararlanmakta, nüfusun büyük bir
k›sm› ise bu hizmetlerden yoksun
durumdad›r. Bu e¤ilim reform
stratejilerinde ve reform
politikalar›nda yeterince dikkate
al›nmad›¤›ndan 1990'l› y›llarda
geçifl döneminin sosyal maliyeti
oldukça büyük boyutlara
ulaflm›flt›r. Bulgaristan, Macaristan,
Moldova, Rusya Federasyonu ve
Ukrayna gibi geçifl ülkeleri
aras›nda bu e¤ilimin k›smen daha
güçlüdür.
Devlet sosyal yard›mlar› finansal
güçlükler nedeniyle seçici olarak
toplumun belirli kesimlerine
sunulabilmifltir. Sosyal yard›mlarda
evrensellik ilkesinden seçicili¤e
geçifle do¤ru de¤iflim, hane halk›
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gelir düzeylerine ba¤l› olarak
yap›lan yard›mlardaki büyüme ile
b e l i r g i n l e fl m i fl t i r . Ö r n e ¤ i n ,
Slovakya'da sosyal ödemeler, dul
kad›n ödenekleri ve çocuk
ödenekleri hane halk› gelir
düzeylerine göre yap›lmaktad›r.
1997 y›l›nda, hane halk› gelirine
ba¤l› olarak ödenen sosyal
yard›mlar genel olarak toplumun
tüm kesimlerinin yararland›¤›
yard›mlara göre iki kat art›fl
göstermifltir. Nisan 1998'de, bir
önceki y›la göre nüfusun %7.7'si
hane halk› gelirine göre yap›lan
yard›mlardan yararlanm›flt›r 13 .
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Tablo 3.2'de görüldü¤ü gibi, bir
çok geçifl ülkesinde genelde çocuk
ve aile desteklerinin düzeyi önemli
ölçüde azalm›flt›r. Bir çok ülkede
mal ve hizmetlere yönelik tüketim
sübvansiyonlar› kald›r›lm›flt›r. Baz›
durumlarda çocuklu ailelere
yap›lan do¤rudan nakit transferleri
azalt›lm›flt›r. Bu e¤ilim özellikle
büyük aileler üzerinde olumsuz bir
etkide bulunmufltur.
Çek Cumhuriyeti d›fl›nda bütün
orta ve do¤u Avrupa ülkelerinde
bafllang›çta yüksek düzeylerde
olan harcamalar düflmüfltür.
F i n a n s a l s › k › n t › l a r , m a a fl
düzeylerinin korunmas›na iliflkin
olarak emekli kesimden gelen
bask›lar nedeniyle, hükümetlerin
aile yard›mlar›nda di¤er sosyal
refah biçimlerine göre fazla kesinti
yapmalar›na yol açm›flt›r. Konut
inflaat› projelerinde yap›lan efl
zamanl› kesintiler özellikle çocuklu
genç ailelerin devletten ald›klar›
desteklerden önemli ölçüde
yoksun kalmalar›na neden
olmufltur.
Eski Sovyet ülkelerinde harcama
modelleri oldukça farkl›d›r.
Emeklilik maafllar›nda oldu¤u gibi
aile ve anal›k tazminatlar›na iliflkin
harcama düzeyleri orta ve do¤u
Avrupa ülkelerinden daha

13
14
15

d ü fl ü k t ü r . E s k i S o v y e t
cumhuriyetlerinin bir ço¤u aile
tabanl› sosyal harcamalar›nda ›l›ml›
bir art›fl gerçeklefltirmifltir. Bu
gözlem
Orta
Asya
cumhuriyetlerinin ço¤u için de
geçerlidir. GSY‹H'n›n oran› olarak
aile tabanl› sosyal harcamalar az
bir art›fl göstermifl ya da ayn›
kalm›flt›r. Örne¤in, K›rg›zistan'da
a r t › fl l a r g e r ç e k l e fl m i fl t i r .
Özbekistan'da ayn› düzeyde
kalm›flt›r. Di¤er yandan, afl›r›
finansal güçlüklerle karfl›laflan
Kafkas ülkeleri aileler için yap›lan
sosyal harcamalar› desteklemekte
yetersiz kalm›flt›r14.
Orta Asya ülkelerinde 1990'l›
y›llar›n ikinci yar›s›ndan itibaren
devlet sosyal yard›m reformu
çal›flmalar› bafllat›lm›fl, bu reform
ç a l › fl m a l a r › y e n i y a s a l a r › n
ç›kar›lmas›yla yasal çerçeveye
sokularak
uygulamaya
konulmufltur. Sosyal yard›m
reformlar› ile bölge devletleri geçifl
döneminin sosyal maliyetinden
genifl halk kitlelerini, özellikle düflük
gelir düzeyine sahip yoksul ve
muhtaç kesimleri uzak tutmak ve
yaflam standartlar›n› yükseltmeyi
amaçlam›flt›r.
3.2. ‹flsizlik Tazminat›
‹flsizlik yard›mlar› uzun bir süredir
reform çal›flmalar›n›n yap›lmas›na
ihtiyaç duyulan bir konudur. Bir
çok ülkede iflsizlik yard›mlar›ndan
yararlanma koflullar› güçlefltirilmifl,
ortalama iflsizlik süresi yükselirken
yard›mlardan yararlanma süresi
k›salt›larak yard›mlar›n düzeyi
düflürülmüfltür. Baz› ülkelerdeki
durumun göründü¤ünden daha
yan›lt›c›d›r. Beyaz Rusya, Rusya
Federasyonu, Ukrayna ve
Moldova'da oldu¤u gibi, iflsizlerin
ço¤u kay›t d›fl›d›r ve yard›mlardan
yararlanma oran›n›n yüksek olmas›
görünüflte sistemin iyi çal›flt›¤›n›
gösterebilir.

Kay›tl› iflsizlerin yüzdesi olarak
yard›m alanlar Rusya
Federasyonunda 1992 y›l› itibariyle
%64'ten 1996'da %90'a
yükselmifl, di¤er ülkelerde
düflmüfltür. Örne¤in, Ukrayna'da
%74'ten %61'e, K›rg›zistan'da
%84'ten %35'e, Ermenistan'da
%63'ten %26'ya ve Gürcistan'da
%17'den %14'e düflmüfltür.
Slovakya'da 1997 y›l›nda ortalama
olarak kay›tl› iflsizlerin %26's›
iflsizlik yard›mlar›ndan yararlanm›fl,
Ermenistan'da %24, Moldova ve
Makedonya'da %20 ve
Litvanya'da kay›tl› iflsizlerin %17'si
1998 y›l›n›n bafllar›nda iflsizlik
yard›m› alm›flt›r. Beyaz Rusya'da
çok düflük olan kay›tl› iflsizlerin
%42'si 1997 y›l›nda iflsizlik
yard›m›ndan yararlan›rken,
K›rg›zistan'da bu oran %45
olmufltur15.
Uygulamada hiç bir ülkede
iflsizlerin büyük bir k›sm› iflsizlik
yard›mlar›ndan yararlanamam›flt›r.
‹flsizlerin çok az› bir istihdam
kurumuna kay›t olmay› düflünmüfl
ve az›nl›k bir kesim iflsizlik
yard›mlar›ndan yararlanabilmifltir.
Örne¤in, Gürcistan'da hükümet
raporlar›na göre, iflsizlerin
%90'›ndan fazlas› 1996 y›l›nda
kay›tl› de¤ildir. Kay›tl› %10'luk bir
k›s›m iflsizlik yard›mlar›ndan
yararlanm›flt›r.
‹flsizlik yard›mlar›n›n düzeyi de
düflmüfl ve bir çok ülkede iflsizlere
yap›lan yard›mlar ortalama gerilere
g ö r e a z a l m › fl t › r . Ö r n e ¤ i n ,
Slovakya'da ortalama yard›m oran›
1997 y›l›na kadar ortalama
ücretlerin yaklafl›k üçte biri
oran›nda
d ü fl m ü fl t ü r .
Macaristan'da bu oran %39,
Moldova'da %41, Ermenistan'da
devlet sektörü ortalama ücretlerinin
%22,4'ü, K›rg›zistan'da %21'i
kadard›r. Beyaz Rusya'da ortalama
iflsizlik yard›m› oldukça düflük olup
ortalama ücretlerin %8,4'ü
kadard›r.

UNDP, Human Development Report For Central and Eastern Europe and the CIS 1999, s.52-53.
UNDP, Poverty in Transition, s.100.
UNDP, Poverty in Transition, s.53.
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Özetle, geçifl sürecinde iflsizlik
tazminat›na iliflkin sosyal koruma
politikas› yetersiz kalm›fl ve reform
politikalar›n›n uygulanma sürecinde
i h m a l e d i l m i fl t i r . D e v l e t
vatandafllar›n›n yoksulluktan
korunmas›n› sa¤layacak ekonomik
g ü ç t e n y o k s u n d u r . ‹ fl s i z l i k
yard›mlar›n›n düzeyi düflük kalm›fl
v e y a r a r l a n m a k o fl u l l a r ›
g ü ç l e fl t i r i l e r e k
i fl s i z l i k
yard›mlar›ndan yararlanma kapsam›
daralt›lm›fl ya da oldukça karmafl›k
bir uygulama ortaya ç›km›flt›r.
3.3. Emeklilik Sistemi
1990'l› y›llardaki ekonomik reform
stratejilerinin sonuçlar›ndan biri
devlet emekli ayl›klar›n›n reel
de¤erindeki dramatik düflüfllerdir.
Sosyalist rejimler emeklilerin odak
noktas›n› oluflturdu¤u genifl
kapsaml› sosyal sigorta sistemleri
gelifltirmifl ve genellikle emeklilik
ayl›klar› uluslararas› normlara göre
çal›flanlara daha erken yafllarda
ödenmifltir. Erken emeklilik yafl›
geçifl döneminde "emeklilik
sorunu"nun temel kayna¤›n›
oluflturmufltur. Geçifl öncesinden
devral›nan emeklilik sistemlerinin
yeniden yap›land›r›lmas›ndaki
güçlüklerden dolay› hükümetler
geçifl sürecinin ilk y›llar›nda bu
yönde çok az bir de¤iflim
geçirmifltir. Bunun yerine, sistem
flok ekonomik de¤iflimi yumuflat›c›
bir sosyal politika arac› olarak
kullan›lm›flt›r.
Etkin iflleyen bir emeklilik sistemi
devletin sosyal politikas›n›n önemli
bir yönünü yans›t›r. Emekliler 1990'l›
y›llarda sosyal politikada meydana
gelen de¤iflimin odak noktalar›ndan
birini oluflturmufl ve yaln›zca bir
kaç ülke yafll› kesimin yoksullu¤u
ve güvensizli¤i ya da emeklilik
sistemlerinin karfl›laflt›¤› finansal
krizlere iliflkin sorunlara tatmin edici
bir çözüm bulabilmifltir. Emekliler
genel olarak sosyal koruma
sistemlerinden yararlanan nüfusun

en büyük kesimini olufltururlar. Bir
çok ülkede, insanlar›n ço¤unlu¤u
hala devlet emeklilik sistemlerine
ba¤l›d›r. Baz› ülkeler ise özel
emeklilik sistemlerini teflvik
etmektedirler.
Baz› ülkelerde emekliler
teflebbüslerin sorumlulu¤undaki
emeklilik ödeneklerinden
yararlan›rlar. Emeklilik fonlar›
ödemelerin yap›lmas›nda önemli bir
ifllev görmektedir. Örne¤in, Rusya
Federasyonu’nda teflebbüsler ücret
fonlar›n›n %28'ini, iflçiler ise %1'ini
Ulusal Emeklilik Fonu'na verirler16.
Ermenistan'da emeklilik ödemeleri
hem kamu hem de özel firmalar
taraf›ndan toplam ücret fonunun
%37'si oran›nda katk›yla finanse
ettikleri Devlet Emeklilik Fonu
arac›l›¤›yla ödenir. Ukrayna ve
Gürcistan ve Türkmenistan'da
bütün ödemeler devlet taraf›ndan
yap›l›r17.
Devlet emekli ayl›klar› geçifl
sürecindeki bir çok ülkede ortalama
ücretlere göre endifle verici
düzeylerde düflmüfltür. Geçifl
sürecinin ilk y›llar›nda hiper
enflasyon düzeyleri emekli ayl›klar›n›
reel olarak oldukça düflürmüfltür.
Hükümetler enflasyon karfl›s›nda
emekli ayl›klar›ndaki erimeyi
önlemek için yeni düzenlemeler
getirmeye çal›flm›flt›r. Ancak bu
giriflimlere ra¤men ayarlamalar
enflasyon rakamlar›n›n alt›nda
kalm›flt›r. Dolay›s›yla, emekli
maafllar›n›n reel de¤eri dramatik bir
azalma göstermifltir. Örne¤in,
Ermenistan'da 1997 y›l›nda emeklilik
maafl› devlet kesimi ortalama
ücretinin %33'ü, Romanya ve
Beyaz Rusya'da %39, Litvanya'da
%40'›
kadard›.
Rusya
Federasyonunda 1997'de ortalama
emeklilik maafl› ortalama ücretin
%34'ü kadard›. Ancak gerçek
seviye bundan daha da düflüktür.
Çünkü emeklilik maafllar›n›n
ödenmesindeki gecikmeler
milyonlarca emekliyi etkilemifltir18.

Tablo 4, BDT ülkelerinde ortalama
emekli ayl›klar› ile ortalama ücretler
aras›ndaki iliflkiyi yans›tmaktad›r.
Verilere göre, 1998 y›l›nda BDT
ülkelerinde ortalama emeklilik
ayl›klar› ortalama ücretlerin %22'si
ile %53'ü aras›nda de¤iflmektedir.
1999 y›l›nda ise ortalama emeklilik
ayl›klar› ortalama ücretlerin
%42'si ile %57'si aras›nda
gerçekleflmifltir. Orta Asya ülkeleri
aras›nda Kazakistan ve
Türkmenistan'da ortalama
emeklilik ayl›klar› di¤er bölge
ülkelerine göre daha yüksektir.
Bir çok geçifl ülkesinde iflsizlikteki
yükselmelere karfl› önlem almak
için erken emeklilik teflvik
edilmifltir. Do¤al olarak, bu durum
emekli say›s›n› dramatik bir
biçimde yükseltmifltir. Örne¤in
Romanya'da iflsizli¤in yükselmesi
karfl›s›nda 1995 y›l›nda "Erken
Emeklilik Yasas›" yürürlü¤e
konmufltur. Yasaya göre, iflsiz
kalmalar› durumunda emeklilik
erkeklerde 55, kad›nlarda 50 yafl
kofluluna indirilmifltir. Bu uygulama
ortalama emeklilik ayl›klar›n›
oldukça düflürmesine ra¤men
Rusya Federasyonu’nda da
gerçeklefltirilmifltir 1 9 . Geçifl
döneminde emeklilik sisteminin
karfl›laflt›¤› di¤er bir sorun
çal›flanlar›n say›s›ndaki azalma
nedeniyle emeklilik sistemlerine
aktar›lan vergi gelirlerinin
azalmas›d›r. Örne¤in, bir çok orta
Avrupa ülkesinde ücretli say›s› befl
y›ldan daha fazla bir süre içerisinde
%20 azalm›flt›r20.
Emekli maafllar› ücretlere göre
azalmakla birlikte, emekliler bir çok
geçifl ülkesinde toplumun di¤er
kesimlerinden daha düflük bir

UNDP, Human Development Report, s.54.
UNDP, The Shrinking State: Governance and Human Development in Eastern Europe and Commonwealth of Independent States,
A UNDP Regional Report, New York, July 1997, s.77.
18 UNDP, Human Development Report, s.54.
19 UNDP, The Shrinking State, s.78.
20 UNDP, Poverty in Transition, s.99.
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Tablo 4:
BDT Ülkelerinde Ortalama Emekli Ayl›klar›, 1998-1999.
1998

1999

Ortalama

Ortalama

Karfl›lama

Ortalama

Ortalama

Emekli

Ücret $

Oran› (%)

Emekli

Ücret $

Ayl›¤› $
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Karfl›lama
Oran› (%)

Ayl›¤›

Azerbaycan

9.69

43.50

0.22

-

44.70

-

Beyaz Rusya

46.44

100.12

0.32

23.00

70.24

0.33

Estonya

87.89

232.00

0.38

97.00

250.70

0.39

Ermenistan

7.30

30.79

0.24

8.10

34.22

0.24

Kazakistan

45.00

124.36

0.36

33.50

85.59

0.39

Gürcistan

9.46

31.11

0.30

7.00

33.04

0.24

K›rg›zistan

17.74

37.44

0.47

9.82

24.70

0.40

Letonya

86.80

165.30

0.53

97.20

171.20

0.57

Litvanya

71.96

255.60

0.28

77.50

268.70

0.29

Moldova

15.44

46.87

0.32

9.00

28.42

0.32

Rusya Fed.

44.11

108.29

0.38

18.23

64.26

0.28

Tacikistan

3.42

9.90

0.22

3.00

9.90

0.30

Türkmenistan

23.97

51.29

0.47

-

61.85

-

Ukrayna

23.20

64.43

0.36

-

40.66

-

-

56.90

-

-

66.20

-

Özbekistan

Kaynak: IMF, K›rg›z Republic: Selected Issues and Statistical Appendix, IMF Staff Country Report No. 00/131, October 2000, s.57.

yoksulluk riskine sahiptirler. Çünkü
bir çok emekli aile iki emekli maafl›,
uzun süreli istihdama ba¤l› olarak
göreli daha yüksek ödenek
almakta ve konut, mobilya, giyim
eflyas› gibi önemli materyalleri
geçmifl dönemden kalm›flt›r. Ayn›
zamanda emeklilerin bir ço¤u ilave
gelir elde etmek için çal›flmaktad›r.
3.4. Sa¤l›k Sistem
Bir toplumun sa¤l›¤›n› yans›tan
temel gösterge do¤uflta yaflam
ümidine iliflkin istatistiklerdir. Bütün
dünyada göreli olarak varl›kl›
toplumlar, kamu sa¤l›¤›
hizmetlerinin daha yayg›n ya da
etkinli¤ine ba¤l› olarak ülkeden
ülkeye de¤iflmekle birlikte, göreli
olarak daha uzun süre yaflama
21 EBRD, Transition Report 1999, s.13.
22 Falkingam Jane, "Poverty in Central Asia",

CIS, UNDP, 1999, s.71.

e¤ilimi tafl›rlar. Geçifl öncesinde
bölge ülkelerinde benzer gelir
düzeylerine sahip piyasa
ekonomileri ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda
yaflam ümidi genellikle ayn›
düzeydedir. Örne¤in, 1980 y›l›nda,
orta ve do¤u Avrupa'da yaflam
ümidi ortalama 70 y›ld›r. Bu düzey
bir çok Latin Amerika ya da do¤u
Asya ülkelerindeki düzeyden çok
daha yüksektir. Sovyetler
Birli¤i’nde, 1980 y›l›nda,
cumhuriyetler aras›nda önemli
farkl›l›klar olmakla birlikte, yaflam
ümidi 68 y›ld›r21.

güney Avrupa ile Orta Asya
ülkelerinde di¤er bölge ülkelerine
k›yasla daha yüksek düzeyde
gerçekleflmifltir. Sa¤l›k harcamalar›
bak›m›ndan geçifl ülkeleri ile bat›
Avrupa aras›ndaki fark %2.8'dir.
Kifli bafl›na doktor say›s›, hemflire
say›s›, yatak say›s› oranlar› ise bat›
Avrupa ülkelerinin üzerindedir.
Ancak bu oranlar›n uluslararas›
standartlara göre çok yüksek
oldu¤u dolays›s›yla doktor,
h e m fl i r e , y a t a k s a y › s › n › n
düflürülerek kaynaklar›n daha etkin
kullan›lmas› gerekti¤i belirtilmifltir22.

Tablo 5, geçifl öncesinde, 1989
y›l› verilerine göre, sa¤l›k sisteminin
düzeyini yans›tmas› bak›m›ndan
önemlidir. GSY‹H'n›n yüzdesi
olarak sa¤l›k harcamalar› orta ve

1989 y›l›ndan itibaren ortalama
yaflam ümidi verileri bölge ülkeleri
aras›nda birbirinden farkl›l›k
göstermeye bafllam›flt›r. Befl farkl›
grup dikkati çekmektedir. ‹lk grup,

Central Asia 2010: Prospects for Human Development, Regional Bureau for Europe and the

Çimento Müstahsilleri ‹flverenleri Sendikas›

Tablo 5:
1989 Y›l›nda Sa¤l›k Sistemi Verileri Karfl›laflt›rmas›
Sa¤l›k
Harcamalar›
(GSY‹H'n›n

Doktor
Say›s›
(10,000

Hemflire
Say›s›
(10,000

Yatak
Say›s›
(10,000

Hastanede
Ortalama
Yat›fl

Hastane
Doluluk
Oran›

yüzdesi

kifli bafl›na)

kifli bafl›na)

kifli bafl›na)

Süresi

olarak)

61.4

..

..

..

Yat›fl
Orta Avrupa

6.0

28.9

Do¤u Avrupa

4.6

23.5

59.8

81.6

13.6

..

Balt›k Devletleri

2.8

38.7

76.0

128.8

17.4

..

Slav Devletleri

3.4

39.8

99.3

134.2

15.8

83.5

Kafkas Ülkeleri

2.9

42.9

98.5

97.7

16.0

62.7

Orta Asya

5.3

33.6

89.7

130.9

15.1

79.8

Orta-do¤u Avrupa

4.2

33.1

78.5

110.5

15.2

78.0

ve BDT
Güney Avrupa

5.6

24.0

30.7

46.8

10.4

67.8

Bat› Avrupa

7.0

24.7

61.8

89.8

14.3

78.8

Farka

-2.8

8.4

16.7

20.7

1.0

-0.8

Kaynak: UNDP, Poverty in Transition, s.48.
a: Orta-do¤u Avrupa ve BDT ülkeleri ile Bat› Avrupa ülkeleri fark›.

Çek Cumhuriyeti, Macaristan,
Polonya, Solovakya ve
Solovenya'n›n oluflturdu¤u orta
Avrupa ülkeleridir. Bu ülkelerde
ortalama yaflam ümidi 1989
y›l›ndan itibaren ortalama olarak
74 y›la yükselmifltir. ‹kinci grup,
Arnavutluk, Bulgaristan,
H›rvatistan, Makedonya'dan
oluflan ve ortalama yaflam
ümidinin sabit kald›¤› ülkelerdir.
Üçüncü grup, üç Balt›k ülkesi ve
Rusya Federasyonu’ndan
oluflmaktad›r. Bu grubu oluflturan
ülkelerde yaflam ümidi geçifl
sürecinin ilk dört y›l›nda bafl afla¤›
düflerek gerilemifl, ancak daha
sonraki y›llarda k›smen de olsa bir
yükselme gerçeklefltirmifltir.
Dördüncü grup Beyaz Rusya,
Moldova ve Ukrayna'dan oluflan
bat› BDT ülkeleri ile Kazakistan'd›r.
Bu ülkeler 1989 y›l›ndan itibaren
yaflam ümidinde sürekli bir

27

23 EBRD, s.14.

azalman›n gerçekleflti¤i ülkelerdir.
Beflinci grup Orta Asya'n›n di¤er
ülkelerini ve Kafkas ülkelerini
içermektedir. Bu ülkelerin yaflam
ümidi verileri düzensiz olmakla
birlikte, az da olsa bir yükselme
gerçeklefltirmifllerdir.
Ortalama yaflam ümidi, yafl
gruplar› ve cinsiyetler aras›nda
farkl› ölüm oranlar›n›n etkisini
içeren özet bir sa¤l›k göstergesidir.
Yaflam ümidinde farkl›l›klara yol
açan faktörlere daha ayr›nt›l› olarak
bak›ld›¤›nda, yetiflkin erkek
nüfusun ölüm oranlar›ndaki
de¤iflim temel bir faktör olarak
görünmektedir.
Rusya
Federasyonu’nda 1989 ile 1994
y›llar› aras›nda erkeklerde yaflam
ümidi alt› y›l azalm›flt›r. Bu düflüflün
yaklafl›k olarak yar›s› 35-64 yafl
aras›ndaki erkeklerin yüksek ölüm
oranlar›na ba¤lanm›flt›r. BDT'nin

bat› ülkeleri ve Kazakistan'›n
yan›s›ra Balt›k ülkelerinde yetiflkin
erkek ölüm oranlar› benzer flekilde
geçifl sürecinin ilk y›llar›nda
dramatik bir flekilde yükselmifltir.
Kad›n ölüm oranlar› daha düflük
ve daha az yükselmesine ra¤men,
kad›nlar aras›ndaki yaflam kayb›
da daha fliddetli olmufltur. Rusya
ve Kazakistan'da kad›nlarda
y a fl a m ü m i d i 1 9 8 9 - 1 9 9 4
döneminde üç y›ldan fazla
azalm›flt›r. Beyaz Rusya, Moldova,
Ukrayna'da geçiflin bafllang›c›ndan
itibaren iki y›ll›k bir azalma
gerçekleflmifltir23.
Araflt›rmalar geçifl sürecinde
erkekler aras›nda ölüm oranlar›n›n
yüksekli¤inin nedenini
kardiyovasküler hastal›klar, kazalar
ve fliddet olaylar›ndaki yükselmeye
ba¤lam›flt›r. Bu kategorideki
ölümlerin yo¤unlu¤unun nedeni,
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Tablo 6:
Do¤uflta Yaflam Ümidi: Seçilmifl Geçifl Ekonomileri ve Yeni Piyasa Ekonomileri, 1980-97
(Y›l olarak)
1980

1985

1989

1993

1997

70.0
71.0
70.4
70.4
69.0
70.1
69.1
68.8
70.0
71.2
69.2
70.4
71.4
70.1

71.2
71.0
70.0
69.1
70.0
70.5
71.1
69.8
71.0
71.6
70.5

72.5
71.8
71.8
71.7
70.1
69.5
70.1
71.5
71.0
69.5
71.0
72.7
71.1

71.3
71.1
72.7
68.0
69.0
67.6
69.0
71.6
69.6
72.4
73.3
70.5

71.7
70.7
72.5
73.9
70.1
72.5
70.6
69.2
71.2
72.7
69.0
72.7
74.7
71.7

72.6
68.0
70.8
71.0
66.8
65.6
65.6
67.3
66.2
64.5
69.3
67.4
67.9

72.8
69.2
72.3
71.3
67.6
67.2
65.3
67.8
68.1
64.6
69.4
67.6
68.6

71.8
70.2
71.6
71.8
68.3
67.9
68.8
69.2
68.4
65.0
70.5
69.0
69.4

71.1
69.4
69.0
66.7
67.2
67.4
65.2
67.9
68.0

73.7
70.9
68.5
72.6
64.9
66.9
66.5
66.9
68.3
65.7
67.4
69.2
68.4

69.6
62.7
66.8
66.9
66.8
63.6

68.2
60.4
62.3
62.6
64.2
66.5

71.6
65.4
65.5
70.5
70.4
68.4

71.3
-

73.1
67.0
63.0
72.0
72.0
68.8

Orta ve do¤u Avrupa ile
Balt›k ülkeleri
Arnavutluk
Bulgaristan
H›rvatistan
Çek Cumhuriyeti
Estonya
Makedonya
Macaristan
Letonya
Litvanya
Polonya
Romanya
Slovakya
Slovenya
Ortalama
BDT
Ermenistan
Azerbaycan
Beyaz Rusya
Gürcistan
Kazakistan
K›rg›zistan
Moldovya
Rusya Federasyonu
Tacikistan
Türkmenistan
Ukrayna
Özbekistan
Ortalama
Di¤er Ülkeler
Arjantin
Brezilya
Güney Kore
Malezya
Meksika
Tayland
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ekonomik yoksullu¤un yan›s›ra
sosyal kar›fl›kl›k ve stres gibi
sosyo-ekonomik etkenlerin ölüm
oranlar›n› yükseltici etkisi ile
aç›klanabilir24. Yoksullar aras›nda
diyet hastal›klar› ve azalan kalori
al›fl miktarlar› ölüm oranlar›n›
yükseltirken, erkek ölüm
oranlar›ndaki afl›r› yo¤unlaflma

24

psikolojik stres ile daha iyi
aç›klanabilir. Sa¤l›k hizmetlerinin
kalitesinin insan yaflam› üzerindeki
tart›fl›lmaz etkisine ra¤men, bu
konuda yap›lan araflt›rmalar›n
hiçbiri sa¤l›k hizmetlerinin
kalitesindeki düflüflün ölüm oranlar›
üzerinde önemli bir etkisinin
bulundu¤unu aç›klamam›flt›r 25 .

G e ç i fl s ü r e c i n d e ö l ü m
oranlar›ndaki de¤iflikli¤in aflikar bir
özelli¤i alkol tüketimindeki
de¤ifliklikle ilgilidir. Özellikle bat›
BDT ve Balt›k ülkelerinde h›zl›
ekonomik de¤iflime ba¤l› psikolojik
stres yo¤un içki tüketiminde
art›fllara yol açmak suretiyle
kazalar, fliddet ve kardiyovasküler

Lester David, "Suicide in post-Soviet Central Asia", Central Asian Survey, Volume 18, Number 1, March 1999, s.121-123.
s.14.

25 EBRD,
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hastal›klardan kaynaklanan ölüm
say›lar›nda yükselmelere neden
olmufltur. 1980'li y›llar›n ortalar›nda
Gorbaçov döneminde uygulanan
anti-alkol kampanyas›n›n 1980 ile
1985 y›llar› aras›nda erkeklerde
yaflam ümidini yaklafl›k üç y›l
yükseltmek suretiyle olumlu
sonuçlar vermesi alkolün ölümler
üzerindeki ne derece etken oldu¤u
gerçe¤ini göstermesi bak›m›ndan
önemlidir26.
Orta Asya ve Kafkas ülkelerinde
ölüm oranlar›nda meydana gelen
oldukça az say›labilecek art›fllar
ekonomik depresyonun etkilerini
hafifleten sosyal koruma
sistemlerinin potansiyel ifllevini
göstermektedir. Özellikle, bu
ülkelerdeki daha güçlü aile ba¤lar›
ve informel koruma düzenlemeleri
artan iflsizlik ve h›zl› yap›sal
de¤iflimin erkek ölüm oranlar›
üzerindeki etkisini yumuflat›c› ve
önleyici etkileri olmufltur27. UNICEF
taraf›ndan gerçeklefltirilen bir
çal›flmada, 40-49 yafl grubunda
karfl›lafl›lan daha yüksek ölüm
oranlar›n›n, Orta Asya ve Kafkas
ülkelerine göre bat› BDT ve Balt›k
ülkelerinde boflanmalar ve aile
parçalanmalar›ndaki daha yüksek
art›fllar ile ayn› zamanda meydana
geldi¤i bulunmufltur. Genel olarak,
sosyal sermaye geçifl döneminin
baflar›s› üzerinde önemli bir katk›da
bulunmak suretiyle, ekonomik
depresyonun ve yap›sal de¤iflimin
bireylerin yaflam standard›
üzerindeki olumsuz etkisini
yumuflat›c› ve önleyici bir ifllev
görebilir28.
Orta Asya devletlerinde hastal›k
oranlar› ve ölüm göstergeleri

incelendi¤inde sa¤l›k koflullar›n›n
bozuk oldu¤u görülecektir 29 .
Genelde, 1991 ile 1995 y›llar›
aras›nda ortalama yaflam süresi
düflmüfltür ve 1996-97 y›llar›nda
yeniden yükselmeye bafllam›flt›r.
Örne¤in, ortalama yaflam süresi
Kazakistan'da 1991'de 68.4 y›l
iken 1995'te 65.7'ye düflmüfltür.
Bu düflüfl kad›nlardan daha çok
erkekler aras›nda daha fazlad›r.
Kazak erke¤inin yaflam süresi 3.6
y›l kadar düflmüfltür. Kazak
kad›n›nda ise bu düflüfl dört y›ll›k
dönemde 2.5 y›ld›r. Ayn› sonuçlar
K›rg›zistan için de geçerlidir ve
Rusya ve orta-do¤u Avrupa ile
tutarl›d›r. Yaflam süresindeki
negatif trend bebek ölüm
oranlar›ndaki de¤iflim ile ilgilidir,
ancak yetiflkin erkek ölümlerindeki
art›fl›n da etkisi söz konusudur.
Hemen tüm Orta Asya
devletlerinde 1991 ile 1993 y›llar›
aras›nda bebek ölümlerinde art›fllar
yaflanm›fl ve daha sonra 19931996 döneminde bir azalma söz
konusudur. Tacikistan bölge
devletleri aras›nda bebek
ölümlerinde en yüksek oranlara
sahiptir. Bu oran 1997'de her bin
do¤umda 53.4'e ulaflm›flt›r. Ana
sa¤l›¤›n›n bozulmas›, beslenme
yetersizli¤i, t›bbi koflullar›n
bozulmas›, afl› yetersizli¤i,
enfeksiyonlu hastal›klar›n artmas›,
t›bbi tedavi kalitesinin düflüklü¤ü
ve savafl bu oran›n yükselmesinde
etken faktörlerdir.

Özbekistan 1991-92'de 35.5'ten
37.4'e yükselen bebek ölüm oran›
ile k›sa bir art›fl dönemi geçirmifltir.
Ancak 1996 y›l›nda 24.2 ile bebek
ölüm oranlar›n› düflürmüfltür.
Ö z b e k i s t a n g e ç i fl d ö n e m i
dezavantajlar› ve refah bak›m›ndan
di¤er bölge ülkelerine göre daha
iyi konumda görünmektedir. Bu
geliflme do¤umlardaki önemli
düflüfller, do¤umlar aras›ndaki
sürelerin uzamas›, gebeli¤i önleyici
kullan›mlara ba¤l› olarak otuz befl
yafl üzeri kad›nlarda do¤um
oranlar›nda düflüfllerle paraleldir.
Son y›llarda yoksulluk ve ekonomik
olumsuzluklara ba¤l› olarak çeflitli
hastal›klarda art›fllar yaflanm›flt›r.
Yoksullu¤un bir uzant›s› olarak
K›rg›zistan'da ve Kazakistan'da
yüksek tuberküloz olaylar› ortaya
ç›km›flt›r. TB oranlar› Kazakistan'da
1993 y›l›nda en yüksek seviyeye
ç›km›flt›r. K›rg›zistan'da ise
yoksullu¤un yans›mas› olarak
yükselmeye devam etmektedir.
Befl yafl alt› çocuklarda solunum
yolu hastal›klar›ndan kaynaklanan
ölümler 1991 ile 1993 aras›nda
yükselmifltir.
Anal›k ölüm oranlar› özellikle
Tacikistan'da yüksektir. Her 1
milyon do¤umda Tacikistan'da
74.0 (1993), Kazakistan'da 52.8
(1996) ve K›rg›zistan'da 31.5 (1996)
'tir. Bölge ülkelerindeki e¤ilime ters
olarak Özbekistan'da annelik
esnas›nda ölümler önemli ölçüde
azalm›flt›r. 1992'de 30.1 iken

Her y›l yaklafl›k 1 milyon alkoli¤in hastanelerde tedaviye ihtiyaç duydu¤u ve alkollü sürücülerin neden oldu¤u kazalardan dolay›
her y›l yaklafl›k 14.000 kiflinin öldü¤ü belirtilerek May›s 1985'te anti-alkol kampanyas› bafllat›lm›flt›r. Galeotti Mark, Gorbachev and
His Revolution, New York, 1997, s.57-59.
27 Buckley Cynthia, "Suicide in post-Soviet Kazakhstan: role stress, age and gender", Central Asian Survey, Volume 16, Number
1, March 1997, s.45-51.
28 EBRD, s.14.
29 Falkingham, s.71.
26
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1995'te 18.9'a düflmüfltür.
Rutin çocuk afl›s› ba¤›ms›zl›¤›n ilk
y›llar›nda düflmüfl ve daha sonra
yükselmeye bafllam›flt›r. Örne¤in,
K›rg›zistan'da 2 yafl›n alt›ndaki
çocuklarda difteri, bo¤maca ve
tetanoz afl›s› oran› 1991 y›l›nda
86.9'dan 1996'da 93.1'e
yükselmifltir.
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1991-1995 y›llar› aras›nda Orta
Asya devletlerinde 1000 kifli bafl›na
yatak say›s› gibi çok say›da sa¤l›k
hizmetleri göstergelerinde düflüfller
y a fl a n m › fl t › r . B a ¤ › m s › z l › k
öncesinde, Sovyet t›bbi bak›m
sistemi uzun hasta yat›fl süreleri,
oldukça fazla yatak say›s›, uluslar
aras› standartlara göre hasta
bafl›na yüksek personel say›s› ile
kaynaklar›n etkin kullan›lamad›¤›
bir sistem olarak karekterize
edilmifltir. Ba¤›ms›zl›k sonras›
yatan hasta bak›m›ndan günlük
bak›ma do¤ru bir de¤iflim
yaflanm›flt›r. Bu de¤iflim maliyetleri
a z a l t m › fl v e t › b b › b a k › m
hizmetlerinin kalitesini
yükseltmifltir30.
Orta ve do¤u Avrupa ile eski
Sovyetler Birli¤i ülkelerinde sa¤l›k
sistemindeki de¤iflimi etkileyen en
önemli faktör devletin mevcut
altyap› düzeyini sürdürebilmek için
gerekli finansal gücünü
kaybetmesidir. Üstelik, piyasa
ekonomilerine yeni geçifl yapan
ülkelerde sa¤l›k sistemi reformu
sa¤l›k sektörünün devletin de¤iflen
rolüne adaptasyonunu sa¤layan
çal›flmalar›n bafl›nda gelmektedir.
Baz› ülkelerde reform programlar›
g e n i fl
ölçüde
yard›m
organizasyonlar› taraf›ndan ya da
geçici fonlarla düzenlenmifltir.
Di¤er ülkelerde sa¤l›k sektörüne
ayr›lan kaynaklar›n tahsisini
organize etmek için sa¤l›k
reformlar› sa¤l›k sigortas›
programlar›n› uygulamaya koyacak
yeni kurumlar taraf›ndan
gerçeklefltirilmektedir. Ne var ki

30
31
32
33

Falkingham, s.71.
UNDP, Poverty in Transition, s.51.
UNDP, Human Development Report, s.55.
Ibid, s.55.

ekonomik geçifl bölgede sa¤l›k
sektöründe tahsis edilen reel
kaynaklarda önemli bir azalmaya
yol açm›flt›r. Yaln›zca bir kaç ülke
sa¤l›k sektörünü baflar›l› bir flekilde
küçültebilmifl ya da kaynaklardaki
azalmaya paralel olarak sa¤l›k
harcamalar›n›n yeniden tahsisini
gerçeklefltirebilmifltir.
Orta ve do¤u Avrupa ile eski
Sovyetler Birli¤i ülkelerine iliflkin
veriler sa¤l›k sektörüne tahsis
edilen kaynaklardaki azalmay›
göstermektedir. 1989 ile 1994
y›llar› aras›nda sa¤l›k harcamalar›
GSY‹H'n›n yüzdesi olarak %6.7
artmas›na ra¤men, ayn› dönemde
GSY‹H'daki düflüfller sa¤l›k
sektörüne tahsis edilen reel
kaynaklarda keskin bir azalmay›
göstermektedir. Ayn› zamanda,
sa¤l›k sektörü verileri doktor,
hemflire, yatak say›lar›nda, hastane
kabullerinde ve hastanede yatma
sürelerinde bir düflüfl e¤ilimi
gözlenmifltir31.
Sa¤l›k hizmetleri finansal
güçlüklerden etkilenmifl, artan
maliyetler, düflen gelirler ve sa¤l›k
hizmetlerinin çeflit ve kalitesindeki
düflüfllerle yeterli bir flekilde
sunulamam›flt›r. Bir çok ülkede
evrensel bir kural olarak sa¤l›k
hizmetleri devlet taraf›ndan yerine
getirilirken hemen bütün ülkelerde
k›smen özellefltirme kademeli
olarak gerçeklefltirilmektedir.
Ermenistan, Letonya, Litvanya,
Moldova gibi ülkelerde yaln›zca
baz› sa¤l›k hizmetleri ücretsizdir
ya da tedaviler sadece baz› sosyal
gruplara ücretsiz olarak
yap›lmaktad›r32.
Ödemeleri kolaylaflt›rmaya yönelik
genel bir e¤ilim söz konusudur.
Özel klinikler ve özel sa¤l›k
hizmetleri yayg›nd›r ve klasik
sosyal sigortalar vatandafllara bu
tür hizmetleri sunamamaktad›r.
Romanya'da özel hizmetler toplam
sa¤l›k hizmetlerinin dörtte biri

olarak hesaplanm›flt›r. Sa¤l›k
hizmetlerinde parçalanmaya do¤ru
güçlü bir e¤ilim söz konusudur.
Geçifl dönemi öncesinde t›bbi
bak›m hizmetleri kalite itibariyle
mükemmel olmasa da en az›ndan
evrensel düzeyde ve ücretsiz
olarak gerçekleflmekteydi. Kamu
gelirlerinin azalmas›yla hükümetler
bu hizmetleri finanse etmekte
s›k›nt›lar yaflam›fl ve genel olarak
kamu kesiminde hizmetler durma
noktas›na gelmifltir. Genelde
hastaneler ›s›nma, ilaç ve yemek
sorunlar›yla karfl›laflm›fl ve hastalar
her bir hizmet karfl›l›¤›nda bireysel
olarak ödemede bulunmak
zorunda kalm›fllard›r. Finansal
güçlükler nedeniyle t›p personeline
ücret ödenememifl ya da ödemede
güçlük çekilmifl, t›p personeli de
kay›plar›n› do¤rudan hastalardan
telafi etmek yoluna gitmifllerdir.
Dünya Sa¤l› Örgütü'ne göre,
Rusya Federasyonu’nda t›bbi
bak›m harcamalar›n›n GSY‹H'n›n
en az›ndan %5-6 olmas› gerekti¤i
belirtilirken, bu harcamalar›n 1996
y›l›nda %2.3 ile %3.2 aras›nda
oldu¤u hesaplanm›flt›r. T›bbi bak›m
hizmetlerinin yetersizli¤ine yol açan
faktörlerden biri olarak da bu
kesimde çal›flanlara düflük ücret
ödenmesi gösterilmifltir. Ücret
düzeyi di¤er sektörlerde çal›flanlara
ödenen ortalama ücret düzeyinin
%74'ü olarak belirlenmifltir 33 .
3.5. E¤itim Sistemi
E¤itim sistemi merkezi planl›
ekonomilerin en büyük
baflar›lar›ndan biri oldu¤u gibi efl
zamanl› olarak aç›k bir biçimde
sistemin en zay›f taraf›n› da
yans›tm›flt›r. Sovyetler Birli¤i’nde
okur-yazar oranlar› ile bilim adam›,
teknisyen, doktor ve di¤er dallarda
e¤itilmifl uzmanlar›na iliflkin oranlar
Avrupa ülkeleri ve ABD'nin
üzerindeydi. Ancak, ayn› zamanda,
Sovyet e¤itim sistemi önemli
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ölçüde hatal›yd›. Temel e¤itimi
sa¤lamaya yönelik e¤itim program›
genifl ölçüde ideolojik motiflerin
yer ald›¤› askeri bir kampanya
mant›¤›yla gerçeklefltirilmiflti. Belirli
alanlarda ihtiyaç duyulan uzman
say›s› talepten daha çok merkezi
planlamayla belirlenmekteydi.
Sovyet e¤itim sistemi, bir dereceye
kadar insani sermaye aç›s›ndan
dar kapsaml› ve uluslararas›
modern ekonomilerin taleplerine
ihtiyaç verecek esneklikten
yoksundu34.
Merkezi planl› ekonomiler yo¤un
ve genifl kapsaml› e¤itim hizmetleri
sa¤lam›fllard›. Temel e¤itim sekiz
y›l ve zorunluydu. Temel e¤itim
s o n r a s › o k u l l a fl m a o r a n ›
uluslararas› standartlar›n üzerinde
ve yetiflkin okur yazar oran› hemen
hemen tamd›. E¤itim sistemi
erkekler ve kad›nlar aras›nda tam

olarak dengelenmiflti. Yo¤un krefl
ve ana okullar› çal›flan kad›nlar›
desteklemek amac›yla okul ça¤›na
girmemifl çocuklar için günlük
bak›m hizmeti sa¤l›yordu. Ancak,
bu olumlu görüntü sosyal aç›dan
birbirinden farkl› gruplara mensup
çocuklar aras›nda oldu¤u kadar
flehir ve k›rsal kesimdeki nüfusun
e¤itim düzeyleri aras›ndaki farkl›l›¤›
gizlemifltir. Üstelik, merkezi planl›
ekonomilerde çocuklar tam olarak
bilgi ile donat›lm›fl ve genelde iyi
e¤itilmifllerdi. Ancak ö¤retmenler
çocuklar›n yeni bilgileri elde etme
ve de¤iflen çevreye uyumunu
sa¤layacak becerilerinin
gelifltirilmesi konusunda

yetersizdi35.
Geçifl dönemi öncesinde e¤itim
ücretsiz, 7-15 yafllar›n› içeren temel
e¤itim döneminde kesin olarak
tam kay›tl› gerçeklefltirilmifltir. ‹kinci
e¤itimde de kay›t oranlar› yüksekti.
Sovyet e¤itim sisteminin
elefltirmenleri e¤itimin kalitesi ve
içeri¤ini elefltirmifllerdir. Çocuklar›n
bireysel becerilerinin gelifltirilmesi
aç›s›ndan e¤itim yetersiz olarak
görülürken, emek piyasas›n›n
i h t i y a ç l a r › n › k a r fl › l a m a s ›
bak›m›ndan ise daha yeterli
düzeyde oldu¤u belirtilmifltir. ‹kinci
e¤itim konular bak›m›ndan afl›r› bir
flekilde spesifiklefltirilmifl ve

Tablo 7:
Temel E¤itim Öncesi Kay›t Oranlar›
( 1/3-5/6 yafl nüfusun yüzdesi olarak)

Arnavutluk
Ermenistan
Azerbaycan
Beyaz Rusya
Bulgaristan
H›rvatistan
Çek Cumhuriyeti
Estonya
Gürcistan
Macaristan
Kazakistan
K›rg›zistan
Letonya
Litvanya
Makedonya
Moldovya
Polonya
Romanya
Rusya Federasyonu
Slovakya
Slovenya
Tacikistan
Ukrayna
Özbekistan
Yugoslavya

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

58.0
65.2
21.9
63.1
69.1
28.2
99.1
63.3
44.1
85.7
54.7
31.3
52.8
63.9
..
62.8
48.7
63.3
69.3
91.5
57.0
16.0
61.0
33.8
31.2

60.0
60.5
20.6
63.3
67.7
29.4
89.8
62.2
43.6
84.9
53.5
30.3
44.8
58.6
26.2
61.4
47.1
54.3
66.4
83.7
56.3
15.0
57.4
36.8
31.9

50.0
60.4
20.6
62.5
58.7
29.4
89.8
67.4
39.9
85.9
52.5
26.7
37.0
63.9
24.4
58.7
43.9
51.9
63.9
75.7
56.6
14.0
51.0
35.1
31.6

38.0
51.9
18.8
58.0
62.5
19.1
83.3
60.5
31.0
86.5
45.3
23.3
28.3
39.1
25.3
42.4
42.6
53.3
56.8
78.1
55.8
11.0
54.7
30.7
29.2

38.0
45.3
18.7
58.3
60.4
20.0
84.9
53.7
26.8
86.6
39.8
13.4
32.6
30.1
25.5
36.6
42.7
50.2
57.4
78.0
56.2
10.4
49.4
29.0
34.0

38.2
39.1
16.6
61.0
62.6
..
86.6
56.0
17.4
86.1
29.3
8.8
39.9
34.5
26.9
35.1
44.3
55.2
56.2
74.6
60.3
9.4
47.0
26.1
28.5

..
31.4
15.1
62.3
67.5
26.1
88.7
58.8
14.2
86.9
23.5
7.7
47.1
36.2
28.0
32.3
45.3
58.4
55.5
70.2
62.8
..
44.3
24.5
32.6

..
32.4
13.8
64.0
69.2
..
88.5
63.2
11.7
87.0
..
8.0
50.8
40.0
..
32.1
46.8
55.1
55.0
75.2
65.1
..
41.0
24.0
34.5

Kaynak: UNDP, Poverty in Transition, s.71.
34 UNDP,
35 EBRD,

Poverty in Transition, s.67.
s.15.
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dolay›s›yla istihdam f›rsatlar›
aç›s›ndan ise k›s›tl›yd›. Afl›r›
merkeziyetçi kontrol sistemi e¤itim
sistemini etkinsizlefltirmiflti 36 .
Geçifl dönemi öncesinde e¤itim
sisteminin olumlu ve olumsuz
özellikleri geçifl dönemi e¤itim
sistemine tafl›nm›flt›r. Yeni bir
e¤itim
sisteminin
oluflturulmas›ndan daha çok
mevcut e¤itim sistemleri
reorganize edilmekte, e¤itimin
içeri¤i ve kalitesi kademeli olarak
uluslararas› deneyim ›fl›¤›nda
gelifltirilmektedir. Ne var ki finansal
güçlükler e¤itim sistemindeki
yap›lanmay› da olumsuz olarak
etkilemifltir. E¤itim için ayr›lan
kaynaklarda 1990'l› y›llarda önemli
düflüfller gerçekleflmifltir 3 7 .
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Tablo 8 ve Tablo 9 temel e¤itim
öncesi ve temel e¤itim dönemine
iliflkin olarak iki ayr› veriyi
göstermektedir. Göreli olarak daha
geliflmifl bir sistem olan krefl, ana
okullar› ve günlük bak›m
programlar› genellikle teflebbüsler
taraf›ndan organize edilmifl ve
fliddetli bütçe bask›lar› alt›nda
kalm›flt›r. Genellikle, daha önce
ücretsiz sunulan programlar geçifl
döneminde ücretli olmufltur. Bu
durum yoksulluk ve özellikle yoksul
kad›nlar üzerine do¤rudan etkide
bulunmufltur. Çal›flan kad›nlar›n
gittikçe pahal›laflan programlara
güçleri yetmemifltir.
Temel e¤itim öncesi e¤itim
düzeyinde gerileme Orta Asya ve
Kafkas ülkelerinde önemli
boyutlarda gerçekleflmifltir. Geçifl
öncesi ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda,
Gürcistan, Azerbaycan,
Ermenistan, Kazakistan, K›rg›zistan
ve Moldova'da temel e¤itim öncesi
e¤itim önemli ölçüde geriledi¤i

görülmektedir. Beyaz Rusya ve
Estonya d›fl›ndaki eski Sovyet
ülkelerinde 1990'l› y›llarda temel
e¤itim öncesi kay›t oranlar›nda
düflüfller yaflanm›flt›r38.
Genel olarak, okullaflma oranlar›
bütün Orta Asya boyunca 1991 ile
1996 aras›nda düflmüfltür. En aç›k
olumsuz e¤ilim temel e¤itim
öncesi okullaflma oran›nda
gerçekleflmifltir 39 . Ba¤›ms›zl›k
öncesi ana okullar› yayg›nd›.
Kazakistan'da ilk okul ça¤› öncesi
çocuklar›n beflte biri, Özbekistan
ve Türkmenistan'da üçte biri,
K›rg›zistan'da dörtte biri ana
okuluna gidiyordu. Tacikistan'da
ise ana okuluna giden çocuklar›n›
say›s› alt›da bir oran›ndan daha
azd›. Geçifl döneminde hem
K›rg›zistan hem de Kazakistan'da
oranlar dramatik bir flekilde
d ü fl m ü fl t ü r . B u a z a l m a n › n
nedenleri olarak kamu
harcamalar›n›n azalmas›, mevcut
okul materyalinin yetersizli¤i ve
ba¤›ms›zl›k öncesi dönemde
e¤itim materyalinin Sovyetler
Birli¤i’nin di¤er devletlerinden
gelmesinden dolay› devletin e¤itim
materyalini
yeterince
karfl›layamamas› nedeniyle
e¤itimin aileler için maliyetinin
yükselmesi gösterilebilir 4 0 .
Temel e¤itim ve temel e¤itim
sonras› e¤itimin düzeyi merkezi
planlama alt›nda gerçeklefltirilen
evrensel düzeye yak›n bir
s e v i y e d e n d a h a a fl a ¤ › y a
düflmüfltür. Bu e¤ilim ülkelere göre
farkl›l›k göstermifltir. Geçifl
döneminde, 7-15 yafllar›n› içeren
temel e¤itime iliflkin okullaflma
oranlar› orta Avrupa'da yükselmifl
ve güney do¤u Avrupa ile Balt›k
ülkelerinde geçifl döneminin
bafllang›c›nda yaflanan düflüfller

daha sonra yerini yükselmelere
b›rakarak "U" biçimli bir e¤ilim
göstermifltir41. Ne var ki bir çok
ülkede oranlar geçifl öncesi
düzeylerin alt›nda kalm›flt›r.
Yaln›zca Rusya Federasyonu’nda
her bir e¤itim kademesinde %5
oran›nda kay›ts›z çocuk
b u l u n d u ¤ u n u a r a fl t › r m a l a r
göstermifltir. Litvanya ve Letonya
gibi bir çok ülkede geçifl öncesi
dönemde ücretsiz sunulan
ulaflt›rma hizmetlerinin artan
maliyeti k›rsal kesimlerde okullara
kat›l›m› güçlefltirmifltir42.
BDT ülkelerinde bu e¤ilim göreli
olarak flehirleflmifl Beyaz Rusya,
Kazakistan, Rusya ve Ukrayna gibi
ülkeler ile iflgücünün önemli ölçüde
tar›m sektöründe istihdam edildi¤i
Moldova, Kafkas ülkeleri ve Orta
Asya ülkeleri aras›nda farkl› bir
geliflme göstermifltir. Bölgesel
çat›flmalar, iç savafllar ve e¤itim
için ayr›lan kaynaklar›n yetersizli¤i
baz› ülkelerde temel e¤itimde
okullaflma oranlar›nda düflüflün
yaflanmas›na neden olan faktörler
olarak görülmüfltür.
Geçifl koflullar›ndan kaynaklanan
finansal güçlükler hükümetler
taraf›ndan hem e¤itim için yap›lan
harcamalar›n önemli ölçüde
düflmesine yol açm›flt›r. Reel
h a r c a m a l a r d a k i b u d ü fl ü fl
o k u l l a fl m a
oranlar›n›
de¤ifltirmifltir43. 1990'lardaki sosyal
göstergeler sosyal harcamalardaki
d ü fl ü fl l e r e p a r a l e l o l a r a k
g e r i l e m i fl t i r 4 4 . H a n e h a l k ›
gelirlerindeki ve kamu
harcamalar›ndaki düflüfller sosyal
s›k›nt›lara neden olmufltur. E¤itim
sektöründe, 7-15 yafl grubunda
kay›t oran›nda marjinal bir azalma
olmufltur. 1990-1996 y›llar›
aras›nda endeks Kazakistan'da

UNDP, Human Development Report, s.56.
UNDP, Poverty in Transition, s.67.
UNDP, Poverty in Transition, s.71.
Klugman Jeni, "Financing and Governance of Education in Central Asia", Central Asia 2010: Prospects for Human Development,
UNDP, 1999, s.162-175.
40 Mehrotra, s.50.
41 EBRD, Transition Report 1999, s.15.
42 UNDP, Poverty in Transition, s.71.
43 Salehi-Esfahani Haideh, Thornton Judy, "The dilemma of reforming economics education in the post-socialist economy of
Uzbekistan: has anything changed?", Central Asian Survey, Volume 17, Number 2, June 1998, s.253-265.
44 Klugman, s.164.
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Tablo 8:
Temel E¤itimde Kay›t Oranlar›
( 6/7 - 14/15 yafl nüfusun yüzdesi olarak)

Azerbaycan
Beyaz Rusya
Bulgaristan
H›rvatistan
Çek Cumhuriyeti
Estonya
Gürcistan
Macaristan
Kazakistan
K›rg›zistan
Letonya
Litvanya
Makedonya
Polonya
Romanya
Rusya Federasyonu
Slovakya
Slovenya
Ukrayna
Yugoslavya

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

90.6
95.8
98.4
96.0
96.9
..
90.5
99.0
93.9
85.4
..
94.0
..
97.9
94.9
93.0
96.8
96.0
87.9
95.3

90.4
94.9
98.6
94.0
97.3
93.7
92.0
99.2
93.1
..
..
93.0
89.4
97.5
91.9
93.6
97.2
96.1
86.7
95.0

91.2
94.2
97.3
81.0
99.3
93.7
91.2
99.2
92.7
84.5
..
92.6
87.1
97.3
91.0
94.4
98.0
97.1
86.0
94.4

92.8
94.2
95.1
79.0
98.6
92.3
89.4
99.2
91.7
83.9
86.7
92.8
86.2
97.1
90.5
93.3
99.8
96.8
85.9
72.7

92.9
93.7
94.0
85.0
97.4
91.7
86.1
99.1
91.5
83.6
..
91.9
86.2
97.2
92.3
91.9
99.5
97.6
87.2
74.3

90.6
93.6
94.3
89.0
96.1
91.2
..
99.1
90.9
83.0
87.9
92.2
86.8
97.1
93.0
90.7
97.0
97.8
82.7
72.5

86.7
94.1
93.7
88.0
95.3
90.0
..
99.1
90.5
82.5
87.1
93.2
86.5
97.2
94.1
91.3
96.5
96.7
..
71.6

..
93.8
..
..
92.0
..
..
99.2
90.0
76.4
92.1
94.0
86.9
97.4
..
91.4
96.3
97.3
..
72.7

Kaynak: UNDP, Poverty in Transition, s.72.

93'ten 90'a, K›rg›zistan'da 85'ten
76'ya düflmüfltür. 1989-1994 y›llar›
aras›nda endeks Türkmenistan'da
93'ten 89'a, Tacikistan'da 94'ten
86'ya, Özbekistan'da 92'den 87'ye
gerilemifltir45.
Kazakistan'da 6-12 yafl grubu
çocuklar›n %19'u okula
gidememekte ve bu durumun on
y›l sonra okur-yazarl›k oran›n› %20
azaltaca¤› belirtilmektedir.
Kay›tlardaki azalma e¤itime ayr›lan
fonlar›n ve bir çok çocu¤un sa¤l›k
koflullar›n›n yeterli olmamas›ndan
kaynakland›¤› aç›klanm›flt›r. Ayn›
zamanda k›rsal kesimdeki
yoksulluk baz› ailelerin çocuklar›n›n
giyecek ve ayakkab› ihtiyaçlar›n›
giderememesine neden olmufltur.
Benzer bir durum K›rg›zistan'da
da yaflanm›fl ve temel e¤itimde
o k u l l a fl m a o r a n › % 7 6 ' y a
gerilemifltir46.
Kamu kaynaklar›ndaki azalmayla
birlikte ailelerin yoksullaflmas›
o k u l l a fl m a o r a n l a r › n d a k i
gerilemelerin temel nedeni olarak
45
46
47

Mehrotra, s.50.
UNDP, Poverty in Transition, s.72.
Klugman, s.164.

ortaya ç›km›flt›r. Orta Asya'da
özellikle k›rsal kesimde, çocuklar›n
çal›flma zorunlulu¤u, giyim
gereksinmelerini karfl›layamamalar›
ve ulaflt›rma maliyetleri çocuklar›n
okullardan uzaklaflmas›na yol açan
önemli etkenlerdir. Baz› ülkelerde
yaklafl›k olarak çocuklar›n beflte
biri okula hiç gitmemektedir.
Çocuklar›n önemli bir k›sm›n›n
okullarda devams›zl›k s›n›r›n›n
üzerinde oldu¤unu göstermifltir.
Tar›m kesiminde çocuklar›n
çal›flt›r›lmas› özel bir sorundur.
‹kinci e¤itim ile ilgili olarak, ülkeler
bütçe s›k›nt›lar›n› çeflitli yollarla
gidermeye çal›flmaktad›rlar.
Zorunlu temel ücretsiz e¤itim
tehlikeye girmifltir. Baz› ülkeler
zorunlu e¤itim süresini k›saltm›flt›r.
Çek ve Slovak Cumhuriyetlerinde
10 y›ldan 9 y›la düflürülmüfl;
Ukrayna
ve
Rusya
Federasyonunda 10 ve 11 y›ll›k
ikinci e¤itim bütçe kesintilerine
ba¤l› olarak iste¤e ba¤l› hale
getirilmifltir. ‹kinci e¤itimde en
önemli düflüfller Kafkas ve Orta

Asya ülkelerinde gerçekleflmifltir.
"ücretsiz" e¤itim anlam olarak
de¤iflmifltir. Test kitaplar›, ders
materyalleri, yemekler ve di¤er
hizmetler ö¤rencilerin üzerine
yüklenmifltir. Azerbaycan'da 1996
y›l›n›n bafl›nda, ikinci e¤itim için
ihtiyaç duyulan mal ve
malzemelerden oluflan sepetin
fiyat› yaklafl›k 20 dolar olarak
hesaplanm›flt›r. Oysa ortalama
ayl›k ücret ayn› dönemde 13
dolard›. Bu koflullar›n aileler
taraf›ndan sübvanse edildi¤i ya da
sa¤land›¤› okullarda e¤itimin
maliyeti bir çok aile için engelleyici
faktördür.
‹kinci e¤itimi içeren istatistikler
geçifl sonras› dönemde e¤itimde
y a fl a n a n d e ¤ i fl i m i d a h a
karmafl›klaflt›rm›flt›r. Genel ikinci
e¤itim di¤er ülkelerde sabit kalm›fl,
Orta Asya ve Kafkas
cumhuriyetlerinde düflmüfltür47.
Teknik okullaflma oran› bir çok
ülkede belirgin bir biçimde
düflmüfl, ancak Orta Avrupa'da
baz› ülkelerde yükselmifltir. Mesleki
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e¤itimde okullaflma oran› da Balt›k
ülkeleri d›fl›nda bir çok ülkede
düflmüfltür. Dolay›s›yla, ikinci
e¤itimde genel olarak okullaflma
oran›nda bir azalma söz
konusudur. Orta Asya ülkelerinde
i k i n c i e ¤ i t i m o k u l l a fl m a
oranlar›ndaki düflüfl endifle
v e r i c i d i r . O k u l l a fl m a o r a n ›
Tacikistan'da %40'a kadar
düflmüfltür. Türkmenistan d›fl›ndaki
bölge ülkelerinde bu düflüfl dörtte
birden beflte bir oran›na kadard›r.
Özbekistan'da ikinci e¤itimde %47
oran›nda endiflelendirici bir düflüfl
yaflanm›flt›r 48.
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Geçifl döneminde e¤itim sisteminin
temel sorunlar› yaln›zca okullaflma
oranlar›ndaki düflüfl e¤ilimi de¤il,
ayn› zamanda e¤itimin
kalitesizli¤idir. Okullaflma oranlar›
çocuklar›n bütün y›l boyunca
düzenli bir flekilde okula devam
edip etmediklerini, okul bitiminden
önce
okuldan
ayr›l›p
ayr›lmad›klar›n› göstermez. Ne var
ki k›smen ülkeler aras›
karfl›laflt›rmalar yapabilmek
amac›yla e¤itimin kalitesine iliflkin
verileri elde etmek oldukça güçtür.
Geçifl sürecinde e¤itimde kalite
ülkeler aras›nda birbirinden farkl›
bir geliflme göstermifltir. Baz›
ülkelerde e¤itimin aile ekonomisi
içerisindeki maliyeti yükseldi¤inden
dolay› temel e¤itim hizmetlerinde
evrensel olarak sa¤lanmas›
gereken koflullar yetersiz kalm›flt›r.
E¤itimde gittikçe artan seçicilik ve
rekabet, daha az varl›kl› ailelerin
vasat çocuklar›n›n ihmal edilmesi
pahas›na, becerili ve daha varl›kl›
ailelerin çocuklar› için sa¤lanan
hizmetlerin gelifltirilmesine katk›da
bulunmufltur. Üstelik, flehir-k›rsal
kesim ayr›m› daha aç›k olarak
kendini göstermifl ve merkezi
planlaman›n e¤itimde sa¤lad›¤›
baflar›y› tehlikeye atm›flt›r.
1997 y›l›nda K›rg›zistan'da test
kitaplar›n›n kalitesinin düflük

oldu¤u ve her üç ö¤renciden
yaln›zca birine yetecek flekilde
mevcut oldu¤u belirtilmifltir.
Özellikle yabanc› dillerde ve bilim
k o n u l a r › n d a u z m a n l a fl m › fl
ö¤retmen ihtiyac› önemli ölçüde
düflük ücretler ve ücretlerdeki uzun
ödeme gecikmelerinden dolay›
yeterince karfl›lanamam›flt›r. Okul
binalar›n›n dörtte birinin acil olarak
yenilenmesi gerekmekte, %9'u ise
çok tehlikeli durumda e¤itime
devam etmektedir. Ö¤rencilerin
üçte biri ikili ya da üçlü e¤itime
kat›lmaktad›r49.
E¤itim düzeyinde düflüfller
yaflan›rken, ayn› zamanda afl›r›
spesifiklefltirilmifl teknik ve mesleki
e¤itim programlar›ndan insani
s e r m a y e o l u fl u m u n a k a t k ›
sa¤layacak genel e¤itime do¤ru
sistemin yeniden uyumlaflt›r›lmas›
o l u m l u g e l i fl m e l e r o l a r a k
gözlenmifltir. Merkezi planlama
alt›nda say›lar› ço¤alt›lan çeflitli
tiplerdeki mesleki-teknik okullar›
bitiren ö¤rencilere göre genel
e¤itime tabi ikinci e¤itimden mezun
olanlar daha az iflsizlik tehlikesiyle
karfl›laflmakta ve daha yüksek
ücret kazanmaktad›rlar.
‹statistikler temel e¤itim ve ikinci
e¤itime göre yüksek ö¤retim
düzeyinde geliflmeler oldu¤unu
göstermektedir. Bir çok ülkede
yüksek ö¤retimde okullaflma
oranlar› geçifl öncesi döneme göre
yükselmifltir. 1991 y›l›ndan itibaren,
Rusya Federasyonu’nda 200 yeni
y ü k s e k o k u l a ç › l m › fl t › r .
K›rg›zistan'da temel ve ikinci
e¤itimde okullaflma oranlar›
azalmakla birlikte, yeni üniversiteler
aç›lm›flt›r. 1993 y›l›nda 18 olan
üniversite say›s› 1998 y›l›nda 41'e
ulaflm›flt›r50.
Yeni enstitüler piyasa ekonomisinin
ihtiyaç duydu¤u e¤itim taleplerini
karfl›lamak amac›yla yay›l›p
ço¤alm›flt›r. Ekonomi, finans ve
hukuk programlar› bütün bölge

çap›nda artm›flt›r. Yüksek e¤itim
sisteminin yayg›nlaflmas› ve
y e n i d e n u y u m l a fl t › r › l m a s ›
arzulan›rken, yüksek okul say›s›nda
düzensiz bir artma ve kalite
bak›m›ndan kontrolsuz bir geliflme
söz konusudur. Yüksek e¤itim
pahal›laflm›fl ve yüksek e¤itimin
kamu kaynaklar›yla finansman›nda
s › k › n t › l a r y a fl a n m a k t a d › r 5 1 .
E¤itim sektöründe, sa¤l›k
sektöründe yaflanan durumdan
farkl› olarak, problem tahsis
yetersizli¤i de¤ildir. Ne var ki,
sektörde ö¤renci-ö¤retmen
oranlar› ço¤u OECD ülkelerinde
daha düflük oldu¤undan personel
fazlal›¤› söz konusu olabilir.
Ö¤renci-ö¤retmen oranlar›
Kazakistan'da 8.8'e 1'dir. Bu oran
OECD ülkelerinde ortalama
18.5'dir. Ba¤›ms›zl›k sonras›nda
ulusal dilde e¤itim teflvik edildi¤i
ülkelerde ö¤retmen say›s› artm›flt›r.
Ö¤renci-ö¤retmen oran›ndaki art›fl
do¤al olarak finansal aç›dan güçlük
ç›karacakt›r. Dünya Bankas›, IMF
ve USAID benzer önerilerde
bulunmakta ve Kazakistan ile
K›rg›zistan'da bu öneriler
do¤rultusunda önlemler
al›nmaktad›r.
4. Sonuç
G e ç i fl e k o n o m i l e r i S o v y e t
döneminden önemli sosyal koruma
programlar› devralm›fl ve genel
olarak bu düzeyi sürdürme e¤ilimi
tafl›m›fllard›r. Geçifl döneminde
insani geliflme düzeyine iliflkin
veriler, özellikle 1990'l› y›llar›n ikinci
yar›s›nda geçifl ekonomilerinin
ekonomik ve sosyal reform
programlar›n› uygulamaya
koymalar›yla birlikte sosyal
sektörde bir geliflme e¤ilimine
girdiklerini göstermektedir.
Sosyalist refah devleti
uygulamalar›n›n geçifl dönemine
yans›mas› farkl› olmufltur. ‹nsani
sermaye düzeyindeki yükseklik
geçifli kolaylaflt›rm›fl, ancak

Mehrotra, s.50.
UNDP, Poverty in Transition, s.57.
UNDP, Kyrgyzstan National Human Devleopment Report 1999, s.59.
Megoran Nicholas, "Problems and possibilities for higher education in Uzbekistan: the english department of Ferghana State
University", Central Asian Survey, Volume 16, Number 3, September 1997, s.353-361.
48
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50
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Tablo 9:
Yüksek Ö¤retimde Kay›t Oranlar›
( 17-21 yafl aras› nüfusun yüzdesi olarak)

Arnavutluk
Ermenistan
Azerbaycan
Beyaz Rusya
Bulgaristan
Çek Cum.
Estonya
Gürcistan
Macaristan
Kazakistan
K›rg›zistan
Letonya
Litvanya
Moldovya
Polonya
Romanya
Rusya Federasyonu
Slovakya
Slovenya
Ukrayna

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

4.8
3.6
8.0
13.8
18.7
13.9
17.6
14.7
13.9
1.8
3.5
18.0
17.7
13.3
12.2
7.3
20.5
13.2
18.2
19.0

5.8
3.7
8.0
14.1
21.2
14.3
17.3
16.4
14.2
1.9
..
18.0
17.2
13.4
12.9
9.5
21.1
13.8
19.3
18.7

6.0
3.8
8.0
14.0
22.0
15.0
17.1
18.3
14.8
2.0
2.5
18.3
15.6
12.6
13.3
11.3
20.9
13.3
21.8
18.1

5.9
3.4
8.0
14.3
23.0
13.6
16.1
18.5
15.7
3.3
2.4
17.0
13.7
11.2
15.0
13.2
20.4
14.2
21.6
17.5

5.2
6.7
8.0
13.7
23.5
14.4
16.6
16.3
16.8
3.6
3.3
15.3
13.3
10.9
17.1
17.9
19.2
14.4
22.9
16.6

4.6
9.4
8.0
14.1
25.2
14.0
16.9
16.4
18.5
3.9
4.2
14.5
13.1
11.2
23.3
14.0
18.6
15.0
23.4
17.5

..
11.2
8.0
14.7
28.0
9.7
18.4
..
20.7
5.7
4.3
14.9
13.9
12.0
..
..
18.3
15.6
24.7
18.0

..
10.9
..
..
..
10.1
..
..
..
5.6
7.3
..
15.4
12.4
..
..
19.1
..
..
..
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Kaynak: UNDP, Poverty in Transition, s.74.

kapsaml› sosyal güvenlik a¤›n›n
varl›¤› insanlar› iflsizlik gibi
ekonomik belirsizlikler ve riskler
karfl›s›nda deneyimsiz b›rakm›flt›r.
Bu nedenle geçifl döneminde
güçlükler yaflanm›flt›r. Özellikle
sosyal hizmetlerin ve sosyal
yard›mlar›n sürekli zarar eden
devlet teflebbüsleri taraf›ndan
sa¤land›¤› bir çok BDT ülkesinde
daha ciddi boyutlarda sorunlar
ortaya ç›km›flt›r. Bugün geçifl
ekonomilerinde uygulanan sosyal
güvenlik sistemleri bir çok yönüyle
çökmüfltür. Eski Sovyet sistemi
alt›nda uygulanan sosyal güvenlik
sisteminin dayanaklar›ndan birisi
kapsaml› bir sosyal koruma a¤›n›n
varl›¤›yd›. Ancak, ekonomik
bozulma, vergi gelirlerinin
azalmas›, evrensel sigorta
çeflitlerinin terk edilmesi ve
özellefltirmeye ba¤l› olarak bu
dayanak gittikçe zay›flam›flt›r.
Bölgede temel insani geliflme
düzeylerinin göreli olarak yüksek
olmas›na önemli bir katk›s› olan

eski kapsaml› sosyal güvenlik
sisteminin parçalanmas› geçifl
sürecinin en büyük trajedilerinden
birisi olmufltur.
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