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Scak Para ve Hollanda Hastalğ...
Hollanda hastalğ ekonomi için yararl bir gelişmenin zararl sonuçlar
vermesidir. Türkiye dşardan sürekli scak para çekiyor... İthalat cazip
hale geliyor. Tüketim artyor. Sanayi küçülüyor. İşsizlik artyor. Üretim
artş yok..

Dr. Alev COŞKUN

G

eçen hafta bu sayfada yaymlanan
yazmz “Erdoğan ve Sıcak Para”
başlğn
taşyordu
(10.12.2010). Yazda, Türkiye’nin ihracat-ithalat dengesinin bozulduğu, ithalatn sürekli yükseldiği, cari açk rakamlarnn Türk ekonomisi için krmz
alarm zilleri çaldrdğ belirtiliyordu.
Anmsatmalyz; IMF Başkan Dominique S. Kahn ekim ay sonunda özellikle bu
konuya işaret ederek “Türkiye cari açığa
dikkat etmelidir” uyars yapmşt.
IMF Başkan Kahn’n açklamasndan hemen bir ay sonra Başbakan Erdoğan Beyrut’ta:
“Sıcak para akışını kontrol altına almak şart. Kontrol dışı tutarsanız siz
kontrole girersiniz. Sizin durumunuz felaket olur” diyerek 2002 ylndan bu yana
ilk kez “sıcak para” ve “cari açık” konusunda kendi politikasna karş çkmak zorunda kalmştr. Demek ki bçak kemiğe dayand, Başbakan bile kendi ekonomi politikasna karş çkyor.
TBMM’de bütçe müzakereleri başlad.
CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu, scak para ve cari açk üzerinde özellikle durarak
şunlar söyledi:
“Hükümetin sıcak para konusunda
acil önlem alması gerekli. Bu sıcak para
politikası ekonomiyi bitirecek. Türkiye’de istihdam yaratmayan büyüme kavramı ortaya çıktı. Çünkü sıcak paraya teslim olan ekonomi var. Bu sıcak para politikası ekonomiyi bitirecek, sanayimizi bitirecek.”
Ne kadar ilginçtir ki, ayn gün 2010
Ekim ay sonu ekonomik verileri açkland. Cari açğn 2010 Ekim aynda, geçen yln ayn ayna göre yüzde 1208 artş yaptOrijinal Boyut : 26 * 21 cm

ğ görüldü. Ayrca cari açğn 2010 yl ilk
on aylk döneminde geçen yln ayn dönemine göre yüzde 288 artşa geçtiği görülüyor.
Öte yandan, bu on aylk dönemde Türkiye’ye scak para girişi 6.66 katlk bir artş göstererek 34.4 milyar dolara ulaşmş bulunuyor. Ancak bu derece yüksek scak para girişi bile Türkiye’nin dş ticaret açğn
finanse etmeye yetmiyor...
Geçen yln ilk on aylk döneminde 18
milyar 819 milyon dolar açk veren ödemeler
dengesi tablosundaki dş ticaret dengesi, böylece bu yln ayn döneminde 42 milyar 660
milyon dolar açk vermiş bulunuyor.
Bu rakamlarn anlam nedir? Çok yaln
olarak şöyle özetlenebilir:
● AKP iktidar, yurtdşndan gelen scak
paraya yüksek faiz vererek, ayrca TL’nin
değerini yüksek ve dolarn değerini düşük
tutarak bu paray ülkeye çekmektedir.
● Bu para fabrika gibi sabit yatrmlara değil, faiz getiren tahvillere gitmektedir.
● Dövizin değeri düşük tutulduğu için ihracat zorlanmakta, ithalat ise cazip hale gelmektedir. Bu nedenle ithalat, ihracat katlyor
ve cari açk veriliyor.
● AKP bu politikay sürdürebilmek için
değeri bastrlmş bir döviz politikas uyguluyor. Nitekim, 2002 Ekim aynda 1 dolar, 1.656 TL iken sekiz yl sonra 2010 Ekim
aynda 1 dolar 1.5 TL civarndadr. Artş
yok, düşüş var. Oysa sanayi ara mallarnn
girdi fiyatlar artmş... En büyük zarar ihracatç görüyor...
İşin kilit noktas scak para politikas olduğuna göre, konu üzerinde biraz daha
durmalyz:
Küresel kriz öncesi, 2007 Ocak aynda
The Economist dergisi dünya ekonomisinde

ağrlğ olan 42 ülkenin temel verilerini kullanarak karşlaştrmal bir inceleme yaymlad. Bu incelemede, Türkiye diğer ülkelere göre açk ara ile dşardan gelen scak paraya en yüksek faizi veren ülke olarak ortaya çkyordu. (O tarihte 3 aylk faiz yüzde 19.4 ile dünyada birinci.)
Türkiye dş açk veren ülkeler arasnda ise
dünya altncs olarak yer alyordu. Bu politika ne yazk ki hiç değişmeden sürüyor.
Özellikle 2002 ylndan bugüne Türkiye’nin Hazine kâğtlar ve borsada serbest
dolaşan tahvilleri dş kaynakl fonlar tarafndan (scak para) satn alnyor.

‘Carry trade’
Bu sistem “carry trade” ad verilen bir
mekanizmadr. Bunun temeli dşardan gelen dövizin, yüksek faizli kâğtlara yatrlmas, sonunda elde edilen gelirin, değeri
yüksek tutulan TL karşsnda, değeri zorla
aşağya çekilmiş olan dövize çevrilmesiyle elde edilen kazanç olarak tanmlanmaktadr.
Nitekim, son 8 ylda yurda giren scak para, Türkiye’den faiz olarak, 35 milyar 333
milyon dolar dşarya alp götürdü. Bu para, Türkiye’de emekçinin, sanayicinin, iş
dünyasnn binbir emek ve çalşmayla yarattğ artk değerdir. Scak para hiçbir üretim yapmadan faiz kazanc olarak bu artk
değeri alp götürmüştür. Türkiye scak para kanalyla bir “mutlu ekonomik” Lale
Devri yaşamaktadr. Bu noktada uluslararas
bir ekonomi deyimi olan Hollanda Hastalığı üzerinde durmalyz.

Hollanda hastalığı
Türkiye’nin bu yapay “mutlu ekonomi”
durumu, daha küresel kriz patlamadan, Dr.
Ali Nail Kubalı tarafndan ele alnarak Hollanda Hastalığı olarak tanmland.(1)
“Hollanda Hastalığı” (Dutch-Disease)
deyimini ilk kez 1977’de The Economist
kullanmştr. Hollanda Hastalğ, aslnda
ekonomi için yararl bir gelişmenin zararlı sonuçlar vermesi durumunu anlatyor.
İşin esas şöyle: 1959 ylnda Hollanda’da

büyük doğalgaz rezervleri bulunuyor.Petrol
krizleri nedeniyle Hollanda’nn bu zengin
yataklarndan elde ettiği doğalgaza talep
yükseliyor. Artan enerji ihracat ile Hollanda’ya çok büyük miktarda döviz giriyor.
Böylece döviz fiyatlar aşağya çekiliyor.
Hollanda Florini aşr bir biçimde değerleniyor. Hollanda şirketleri ucuz dövizle ülkeye ithal edilen yabanc sanayi ürünleriyle rekabet edemeyecek duruma geliyor.
Ucuz ithalat artarken yerli üretim ve istihdam küçülüyor. Ucuz ithalat enflasyonu
da ortadan kaldryor, milli geliri arttryor.
Böylece bir “mutluluk” sanal bir “refah ortamı” doğuyor.
Özetle, bulunan “doğalgaz” sanayi için
bir lanete dönüşüyor, işsizlik artyor. Cari
açk çoğalyor.
“Hollanda Hastalğ”nn teorik temellerini
açklayan ekonomistler Max Corden ve Peter Neary, bu hastalğn sonuçlarn “de-endüstrilizasyon” ve “de-agrikolinazosyon”, yani ülkenin sanayi ve tarmsal üretimini yitirmesi olarak tanmlyorlar.
İşte Türkiye’deki durum da hemen hemen
böyledir. 2000 ylndan sonra, giderek artan
miktarlarda scak para giriyor. Türk Liras
değerini koruyor, döviz fiyat sabit tutuluyor. Ama Türkiye’nin, Hollanda gibi petrol,
doğalgaz gibi zengin doğal kaynaklar yok.
Güçlü bir sanayisi de yok; istikrarl bir ihracat potansiyelinden söz edilemez. Ama
yüksek faiz olanaklar nedeniyle dşardan
sürekli scak para çekiyor... İthalat cazip hale geliyor. Tüketim artyor. Sanayi küçülüyor. İşsizlik artyor. Bu arada bütçe gelirleri
düzeliyor ama üretim artş yok.. Her şey scak parann sürekli gelmesine bağldr... Bu
ksrdöngü, bu “saadet zinciri” ne yazk ki
bir yerde kopacak...
Türk ekonomisinin bu tuzaktan kurtulmas, yepyeni bir ekonomik anlayşn iktidara gelmesiyle olanakldr.
(1) Ali Nail Kubal, “Hollanda Hastalığı” Milliyet Ege, 4 Ekim 2007. Ayrca Bkz:
Erinç Yeldan, “G20 Kore Toplantısı,
Kur Savaşları, Hollanda Hastalığı” Cumhuriyet, 27.10.2010

