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OLAYLAR VE GÖRÜŞLER

Ekonomide Alarm Zilleri...
IMF neden beklentiyi yükseltti? Çünkü, 5 ayda Türkiye’nin cari açığı
37.3 milyar dolara ulaştı. Geçen yılın tüm yıllık cari açık tutarının 48.5
milyar dolar olduğu anımsanırsa, ilk beş aylık cari açığın 37.3 milyar
dolara ulaşması karşısında IMF, rakamlarını revize etmek zorunda
kalmıştır. Eğer önlemler alınmaz ve yıl sonunda cari açık rekor
düzeydeki 85 milyar dolara ulaşırsa Türkiye için çok ciddi kırmızı ikaz
çanları çalıyor demektir.
Alev COŞKUN

A

KP’nin iktidarda
bulunduğu 9 yJl
içinde, yetkililer
her zaman
ekonominin çok iyi gittiğini
belirten açJklamalar
yapmJşlardJr. Türk ekonomisi
daima “harikalar” yaratan
bir model olarak takdim
edilmiştir.
Üç gün önce, ilk kez
AKP’den iki önemli yetkili,
Ekonomiden Sorumlu
Başbakan YardJmcJsJ Ali
Babacan ve AKP Başkan
YardJmcJsJ Bülent Gedikli,
Türk ekonomisi için ciddi
uyarJ açJklamalarJ yaptJlar...
TÜSİAD heyetini
kabulünde, Avrupa’daki
gelişmelere değinerek
Türkiye’nin yanJ başJnda
ciddi riskler olduğunu dile
getiren Başbakan YardJmcJsJ
Babacan, “dikkatli ve
ihtiyatlı (tedbirli) gidilmesi
gereken bir dönemde
olduğumuzu” ifade ederken;
Genel Başkan YardJmcJsJ
Gedikli, daha da açJk
konuşarak “Kötü haber
veriyorum. Dünya daha
büyük krizle karşı karşıya
kalacak. Türkiye de bundan
olumsuz etkilenebilir. Biz
tozpembe bir tablo
çizmiyoruz, gerçekleri
konuşuyoruz” dedi.
Peki ne oluyor da, ilk kez
AKP yetkilileri “tozpembe
konuşmak” yerine Türk
ekonomisinin olumsuz
etkileneceğinden söz
ediyorlar? Neden ilk kez
ekonomide sJkJntJ olabilir
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diyorlar.
Bunun nedenleri, ABD ve
Avrupa Birliği’nde (AB)
ekonomik yapJda olup
bitenlerde yatmaktadJr.

ABD’de durum

ABD’de, maliye
bakanlJğJnJn borçlanma üst
sJnJrJnJn aşJlmasJna izin
verilmesini sağlayacak bir
formül arayJşlarJ sürüyor. Bu
konuda son tarih ağustosun
ilk günleridir.
ABD’de kamu sektörünün
borcu 14.2 trilyon dolara
erişmiş bulunuyor.
Neredeyse, ABD’nin yJllJk
ulusal gelirine denk gelen bir
büyük rakam düzeyi... ABD
kamu ekonomisi adeta borçla
yaşJyor ve kendisini borçla
çeviriyor. Eğer maliye
bakanlJğJna yeni borçlanma
olanaklarJ verilmezse, ABD
kamu borç senetlerini
ödeyemeyecek, bu senetlerin
anapara ve faiz ödemelerini
gerçekleştiremeyecek bir
durumla karşJ karşJya
kalacaktJr. ABD açJkça günü
kurtarmaya çalJşJyor.
Öte yandan Avrupa Birliği
(AB) ekonomik yönden,
tarihinin en zor dönemini
yaşJyor. İspanya, Portekiz,
İrlanda, İtalya ve Yunanistan
ekonomileri sarsJntJ
içerisindeler. Avrupa
Birliği’nin en güçlü
ekonomisine sahip olan
Almanya, bu devletlerden
hangisine yardJm edip,
hangisini kurtaracak? Biri
biterken diğeri başlJyor.
AslJnda ekonomik yönden

Avrupa’da, Almanya hariç,
tüm ülkeler domino etkisi
altJndalar...
Küresel kriz
Kimse kendini kandJrmasJn,
2008’de başlayan küresel kriz
henüz bitmedi, dünya eski
ekonomik düzeyine
kavuşamadJ. İşin temel
noktasJda, liberal ekonominin
temel felsefesinin sarsJlma
hatta çökme dönemini
yaşadJğJ tam olarak
görülemedi(*).
Amerikan ekonomisi, borç
batağJndan çJkJş yolunu
üretimde değil, sürekli para
basmada görüyor...
Ama artJk gören gözler için
“kral çıplak” noktasJna
gelinmiştir.
Ciddi önlemler alJnamazsa,
Amerikan ekonomisinde
tekrar yinelenecek bir sarsJntJ
bütün dünyayJ etkileyecektir.
Avrupa da zaten zor
durumdadJr.
Özet olarak belirtmeye
çalJştJğJmJz bu durum, AKP
yetkililerini harekete geçirmiş
bulunuyor.
İşte, bu nedenle, AKP
Genel Başkan YardJmcJsJ
Bülent Gedikli, kötü haberi
çekinmeden veriyor,
“dünyada kriz olacak,
Türkiye de bundan olumsuz
etkilenir, gelişigüzel
harcama yapmayınız. Biz
tozpembe tablo çizmiyoruz”
diyor. Sormak gerek, düne
kadar çizilen pembe tablolara
ne demeli?
Başbakan YardJmcJsJ
Babacan ise daha dikkatli.
TÜSİAD yönetimiyle yaptJğJ
toplantJda, ABD ve Avrupa
yönetimlerinin krizden çJkJş
konusunda gerekli kararlarJ
alamadJklarJnJ, göz göre göre
hata yaptJklarJnJ, bunun
büyük riskler yaratacağJnJ,
doğacak ciddi sarsJntJlardan
Türkiye’nin de etkileneceğini,
bu nedenle riske karşJ değişik
seçenekler hazJrlanmasJnJ

öneriyor.
Bu konuşmalar önemli.
Çünkü, gelecek kriz
öngörülerek, kamuoyu
hazJrlanmak isteniyor. En
azJndan “biz kuvvetliyiz,
büyük krizler bizi teğet
geçer” yerine, kamu kesimi,
özel sektör ve ekonomik alan
uyarJlJyor.
Ancak, dünya
ekonomisinde bu
belirsizlikler sürerken,
Türkiye düne kadar siyasi
irade ve yandaş basJn
tarafJndan daima, “cilalı bir
ekonomik durum” olarak
gösterilmiş ve tanJtJlmJştJr.
AslJnda Türkiye sJcak
paranJn tutsağJ durumundadJr.
Türkiye’de gerekli üretim
yükselişi sağlanamamaktadJr.
Türkiye’de cari açJk giderek
büyümekte, yönetilemeyecek
bir düzeye gelmektedir.

Cari açık

Bu konuda kötü bir haber
IMF’den geldi. 9 Temmuz
2011 tarihinde yayJmlanan
“G-20 Ülkeleri Ekonomik
Görünüm Raporu”nda,
Türkiye’nin 2011 yJlJ cari
açJk/GSYH (Gayri Safi Milli
HasJla) tahmini %8’den
%10.5’e yükseltildi.
Bu da rakamsal olarak 85
milyar dolara denk
gelmektedir. IMF neden bu
beklentiyi yükseltti? Çünkü, 5
ayda Türkiye’nin cari açJğJ
37.3 milyar dolara ulaştJ.
Geçen yJlJn tüm yJllJk cari
açJk tutarJnJn 48.5 milyar
dolar olduğu anJmsanJrsa, ilk
beş aylJk cari açJğJn 37.3
milyar dolara ulaşmasJ
karşJsJnda IMF, rakamlarJnJ
revize etmek zorunda
kalmJştJr. Eğer önlemler
alJnmaz ve yJl sonunda cari
açJk rekor düzeydeki 85
milyar dolara ulaşJrsa Türkiye
için çok ciddi kJrmJzJ ikaz
çanlarJ çalJyor demektir.
İşte AKP yetkililerinin,
başta Başbakan YardJmcJsJ

Babacan olmak üzere,
kamuoyunu şimdiden
hazJrlamak için gayret
içerisine girmeleri bu
nedenlere dayanmaktadJr.
Onlar da bu yüksek cari
açJğJn yJkJcJ etkilerini
görmeye başladJlar.
Ekonomi BakanJ
Çağlayan’a gelince:
“Türkiye’nin cari açık
yüzünden AB’de oluşacak
bir krizden etkilenme
olasılığının diğer gelişmekte
olan ülkelere göre daha
yüksek olduğunu” belirten
Fitch’in açJklamalarJna,
“Fitch yine fitch’liğini
yapmış” gibi bir ekonomi
bakanJna hiç de
yakJşmayacak bir tavJrla
karşJ çJktJ.
Ancak, konu, yapay, basit
önlemlerle geçiştirilemeyecek
kadar ciddidir. Gözlerin
açJlmasJ, BatJ dünyasJnJn
uyguladJğJ gibi ulusal
ekonomik çJkarlarJ gözeten
bir ekonomi politikasJnJn
uygulanmasJ gerekir. Yoksa
her şeyi satarak, küçük
sanayiciyi üretimden
vazgeçirip, ithalata
zorlayarak bir sonuç
alJnamaz.
Bugün bütün dünyada
uygulanan liberal ekonomik
sistem, zorunlu olarak
ekonomileri krizlere
götürmektedir. Krizleri
önlemek için piyasa
ekonomisi her türlü sorunu
kendisi çözer anlayJşJnJn terk
edilmesi gerekir. PiyasanJn
görünmez eli, piyasayJ
düzenler kuralJ darbe yedi,
artJk akJlcJ ekonomik
politikalara gereksinme
vardJr.
(*) Daha geniş tartşma için
yeni çkan Liberal
Ekonominin Çöküşü,
Ulusalcı Ekonominin
Yükselişi, kitabmza baknz.
(Cumhuriyet Kitaplar)

