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OLAYLAR VE GÖRÜŞLER

Erdoğan ve Scak Para...
AKP hükümetleri yorulmuştur. Türk ekonomisine yeni bir soluk
gerekmektedir. Önlem alnmazsa, bu cari açk Türkiye’nin ekonomik
yapsnda büyük sorunlar açacaktr.
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ürkiye yllardr gerçek gündemine sahip değildir. Türkiye’nin asl gündemi
ekonomik konular olmaldr.
Ama “Ergenekon”, “türban”, “temelsiz anayasa
değişiklikleri”, “Balyoz,
Ayışığı” ve “referandum”
gibi yapay gündemler sürekli kamuoyunu işgal etmektedir.
Yeri geldi, burada bir nebze, ekonominin scak bir konusuna değineceğiz.
Geçen ay, Seul’de yaplan
G20 toplantsnda IMF Başkan Dominique S. Kahn,
Türkiye’nin ekonomik alanda baş etmesi gereken iki
önemli ve tehlikeli konunun:
enflasyon ve cari açk olduğunu belirtti. (Cumhuriyet,
25.10.2010)
Kahn, “Türkiye büyüyen
bir ekonomi ancak, konu
bu büyümenin ne kadar
sürdürülebileceğidir. Türkiye ekonomisinin en önemli sorunlu alanı fazla ithalattır. Bu yüzden Türkiye
cari açığa dikkat etmelidir” dedi.
Cari açk, bir ülkenin bir
yllk ihracat ve ithalat arasndaki farktr. Eğer ithalat,
ihracattan fazla ise cari açk;
tersi, yani ithalattan daha
fazla ihracat yaplyorsa, o zaman cari fazlalk vardr.
Bir ülke için en çok arzulanan husus da bu ikinci durumdur. Çünkü o zaman ülke sağlkl bir ekonomik süreçtedir ve döviz kazanyor
demektir.
Bugün dünyada ihracat,
ithalatndan büyük olan ülkeler nadirdir ve bu konuda
en başarl ve en büyük ülke
Çin ekonomisidir.
Türkiye, yllardr sürekli
cari açk veren bir ülkedir ve
bu cari açk özellikle 2002 y-

lndan bu yana giderek yükselmektedir.
Son rakamlara bakalm:
2010 ylnn ilk 9 aynda dş
ticaret açğ yüzde 77.3 artşla
27 milyar 430 milyon dolardan 48 milyar 640 milyon dolara çkt.
Bu dönemde ihracatn ithalat karşlama oran yüzde
62.7’ye geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK) verilerine göre
2010’un Ocak-Eylül döneminde ihracat yüzde 12 artmş ve 81 milyar 884 milyon
olmuş, ancak ayn dönemde
ithalat yüzde 29.8 (yüzde
30’a yakn) artarak 130 milyar 523 milyon dolara çkmştr. Ayn dönemler için,
bir yl önceye göre dş ticaret
açğ yüzde 73.3 artşla 49
milyar dolara yaklaşt
(48.634) ve ihracatn ithalat karşlama oran ise yüzde
72.7’den yüzde yüzde
62.7’ye geriledi.
Bu rakamlar Türkiye’nin
çok ciddi bir cari açk sorunu olduğunu açk bir biçimde gösteriyor.

Türkiye neden cari
açık veriyor?
Çünkü, AKP iktidar döneminde scak para ekonomisi srarl bir biçimde uygulanyor. Türk Liras’nn
değeri yüksek, dolarn değeri bastrlarak aşağda tutuluyor. Ayrca, Türkiye dşardan gelen dövize en yüksek
oranda faiz veriyor. Bunun
sonucunda:
1. Bask altnda tutularak
değeri aşağ çekilen döviz
yüzünden ihracatç zarar görüyor.
2. Bu durum, ithalat ve
özellikle ara mal sanayi mallar ithalatn cazip hale getiriyor, ulusal sanayi kanamaya başlyor, zor duruma giri-

yor, clzlaşyor.
3. Dşardan gelen scak
para, büyük faiz gelirleri sağlayarak, Türk emekçilerinin
ve iş dünyasnn yarattğ art değeri alp götürüyor.
Örneğin 2002-2009 yllar
arasnda yurda giren scak para Türkiye’den fahiş olarak,
35 milyar 333 milyon dolar
dşarya çkard.
Böylesi durumlar engelleyebilmek için, birçok ülke
önemler almştr. Bu önemlerin başnda Nobel ödüllü
ekonomist James Tobin’in
önerdiği ve “Tobin Vergisi”
ad verilen bir vergi gelmektedir. Bu vergi, yurtdşndan
giren döviz fonlarnn (scak
parann) ani çkşlarn denetlemek amacyla alnan bir
çeşit vergidir. Bu vergiyi çeşitli oranlardan uygulayanlarn başnda Brezilya, Çin,
Hindistan, Tayvan gibi ülkeler gelmektedir.
Bu verginin ya da benzer
önlemlerin alnmas için kimi ekonomi yazarlar srarla
önerilerde bulunuyorlar. Geçen ağustos aynda da İş Bankas Genel Müdürü Sayn
Ersin Özince Türk ekonomisinde ani döviz çkşlarnn
denetim altna alnmas için
böylesi bir verginin konulmasn önerdi.
Ancak AKP hükümeti yllardr bu önerilere karş çkyor. Çünkü Türk ekonomisi
dşardan scak para gelmezse çok zor duruma düşer.
AKP iktidar scak para ile cari açğ dengeliyor. Bunun
için scak paraya dünyann en
yüksek faizini veriyor. Milyarlarca dolar scak para, serbestçe Türkiye’ye giriyor,
Türk parasna çevriliyor, garantili devlet tahvili alyor, bir
yl sonra dolar sabit düzeyde
tutulduğu için tekrar
dolara çevriliyor ve
büyük getiri sağlayarak yurtdşna çkyor. Türkiye dünyada adeta scak parann cenneti haline
gelmiştir.

Sıcak para
politikası
AKP’nin temel
ekonomi politikas
haline gelen bu scak
para politikasna ve
kâr transferine Başbakan geçen hafta
beklenmedik bir biçimde karş çkt.
Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan,
Arap Bankalar Birliği’nin Beyrut’ta düzenlediği toplantda
yaptğ konuşmasnda, “sıcak para”ya
değinerek “Sıcak
para akışını kontrol
altına almak şart.
Kontrol dışı tutarsanız siz kontrole
girersiniz. Sizin durumunuz daha felaket olur” dedi. (26
Kasm 2010)
Başbakan’n bu
konuşmas Türkiye’de gerek ilgili bakanlar, gerekse piyasalarda kafalarn
karşmasna neden
oldu.
Başbakan birkaç
ay önce “Değerli TL
iyidir. Türkiye’nin
gücünü gösterir”
demişti. Oysa, Beyrut’ta yaptğ açklama ise bunun tam
tersi.
Başbakan Yardmcs Babacan ve Maliye Bakan Şimşek,
scak parann yararlarn her zaman dillerinden düşürmeyen
bu bakanlar, Başbakan’n bu söylemi ve
scak para lobisi karşsnda önce şaşrdlar, şimdi de yavaş
yavaş pozisyon de-
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ğiştirmeye başladlar.
Yukarda verdiğimiz rakamlar, aslnda Türk ekonomisi için alarm zillerinin çaldğn gösteriyor.
Kuşkusuz bu nedenle, en
büyük ulusal bankamz İş
Bankas’nn Genel Müdürü
Sayn Özince ve IMF Başkan Kahn, dş ticaret açğna dikkat edin diye uyaryor.
İşte Erdoğan, belki de bu
nedenlerle Beyrut’ta yaptğ
konuşmada, ilk kez “cari
açığın” tehlikelerinden söz
etmiştir. Oysa, kendisi bu
konuda en az 6 yldr sürekli uyarlyordu. Başbakan’n
bu çkş, ne yazktr ki AKP
hükümeti tarafndan ciddiye
alnp önlemler geliştirilemez. Çünkü seçimler yakndr, AKP seçim ekonomisi
uygulamaktadr.
Çok güzel bir atasözümüz
vardr: “Bu ne perhiz, bu ne
lahana turşusu”...
Başbakan “Cari açık konusunda önlemler alınmazsa durumumuz felaket
olur” dediğine göre, şimdi
yukardaki atasözünü Başbakan’a anmsatmak ve şu
sorular sormak gerekiyor:
AKP bu scak para politikasn 2002 ylndan beri neden srarla uyguluyor?
● Yllarca bu politika uygulandğna göre özellikle
2002-2008 döneminde Türk
ekonomisinde tahribat “çöküntü” olmad m? Dolar
baznda 1 ylda yüzde 25’e
yakn gelir elde eden scak
para fonlar değil miydi?
● Mademki bu kadar güçlü bankaclk sistemimiz var,
neden bu kadar scak paraya
ihtiyacmz var?
● Scak para için Brezilya’nn uyguladğ bir tür “tobin vergisi” uygulanmaldr, diyenlere karş çkan Sayn Başbakan ve bu iktidarn
Başbakan Yardmcs ve Maliye Bakan değil miydi?
● Lirann değerini yüksek,
dolarn değerini düşük tutmak
için her türlü önemi alan, bu
iktidar ve TC Merkez Bankas değil midir?

Küresel tefecilik
Scak para denilen fonlar
aslnda “küresel tefeciliğin”
başka bir addr. Çin, Güney
Kore, Tayvan ve Brezilya
scak paray caydrmak için
türlü önlemler alrken, Başbakan da scak paray felaket
olarak tanmladğna göre,
AKP hükümeti bu konuda
neden bugüne kadar önlem
almad?
Oysa, bugün dünyada uluslararas ekonomi alannda
kur savaşlar yaşanyor.
ABD, Çin, Hindistan ve
Tayvan’n kendi paralarnn
değerini düşürüp, dolarn değerini yükselterek ihracat
özendirmesini şiddetle eleştiriyor. Bu nedenle dünyadaki gözlemciler, geçen ay Seul’de yaplan G20 toplantsn
“sıcak para savaşı” toplants olarak nitelediler. Ancak
Türkiye yllardr değeri düşük
TL politikas izleyerek, dşardan gelen scak paraya
dünyada en yüksek faizi vererek, dünyann en cazip sıcak para politikasn izleyen
ülkesi oldu. Böylece ihracatç zor duruma girdi. Sanayici zor duruma girdi. Türkiye sanayisi ara mallar üretme yerine, ara mal ithal eden
bir duruma girdi. İhracat-ithalat rakamlarna bakldğnda Türkiye büyük cari
açklar veren bir ülke konumuna geldi. AKP hükümeti
bu cari açğ, dşardan gelen
scak para ile dengelemeye
çalşt. Türkiye son yllarda
yapay bir ekonomik cennet
halinde. Ama, ülkenin art
değerini ve kaynaklarn scak
para spekülatörleri alp götürüyor. Şimdi Başbakan
Beyrut’taki bu konuşmasyla 8 yldr izlediği bu politikay inkâr ediyor duruma
düşmüştür. AKP hükümetleri yorulmuştur. Türk ekonomisine yeni bir soluk gerekmektedir. Önlem alnmazsa,
bu cari açk Türkiye’nin ekonomik yapsnda büyük sorunlar açacaktr.

