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OLAYLAR VE GÖRÜŞLER

Ekonomi Başarılı mı, Masal mı?
Cumhuriyetin kurulduğundan 2002 yılına kadar 79 yılda toplam cari açık 48
milyar 800 milyon dolardır. Oysa sadece 2010 yılında 48 milyar 557 milyon
dolar cari açık verildi. Demek ki sadece 2010 yılında 79 yıla eşit olan cari açık
var. Bu Cumhuriyet tarihinin rekorudur. Tek başına bu rakam ekonominin
sağlıksız olduğunu gösterir...
Dr. ALEV COŞKUN
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002 - 2010 yEllarEnE kapsayan 8
yEllEk AKP iktidarEnda her vesile ile Türk ekonomisinin çok başarElE olduğu
belirtilmiştir.
Ekonominin genel gidişini iyi anlamak için,
ekonomik verilerin değerlendirilip, makro
ekonomik
tablonun
doğru okunmasE gerekir.
Türk ekonomisinin
kErElganlEk gösteren halkalarE; yüksek işsizlik,
yükselen kamu borçlarE, giderek büyüyen cari işlemler açEğE, gelir
dağElEmEndaki adaletsizlik ve sEcak para ekonomisidir.
Şimdi bunlara kEsaca
bakalEm:
Türk ekonomisinin
en olumsuz göstergelerinden birisi işsizlik düzeyidir. 2008 küresel
krizinin Türkiye’de yarattEğE en önemli darbelerden birisi işsizliktir.
Ekonomik kriz öncesi, 2002 - 2007 yEllarE
arasEnda işsizlik rakamE
yüzde 10 düzeyinde sürüyordu, 2008’de yüzde
11’e, 2009’da ise yüzde
14.8’e yükseldi. KayEt
dEşE ekonomi rakamlarE
bu verilere eklendiğinde gerçek işsizlik rakamlarEnEn yüzde 20’leri aştEğE, sayEsal olarak
6 milyona ulaştEğE hesaplanEyor.
The Economist der-

gisi, 2009 yElE işsizlik
oranEnEn yüksekliği açEsEndan Türkiye’yi işsizlikte dünya beşincisi
olarak gösterdi. İşsizlik
ve gizli işsizlik Türk
toplumunun en önemli
yarasEdEr.
Özellikle
genç nüfustaki işsizlik
sürmektedir.

Milli gelir
büyüme hızı
IMF Economic Outlook raporuna göre,
2002 yElEnda yüzde 6.2
olan milli gelir (GSYH)
büyüme hEzE 2007’de
yüzde 4.7’ye, 2008 yElEnda eksi 4.7’ye (-4.7)
düştü. Türkiye, krizden
en fazla etkilenen üç ülke arasEnda yer aldE.
2010 yElEnda büyüme
hEzEnda bir yükseliş görülüyor, dipten çEkEp
yüzde 8’lere geldi, ancak eksi yüzde 6’nEn
olumsuz etkisi sürdü.
Bu düşüş, Türk ekonomisinde son 10 yEl içerisinde görülmemiş en
büyük düşüştür. Ekonomideki küçülme, özellikle işsizliği etkiledi.

Kamu borçları
2002 - 2010 yEllarEna
baktEğEmEz zaman, bu
dönemde
kamunun
borç stokunun sürekli
yükseldiği görülüyor.
2002 yElEnda kamunun
net borç stoku 215.3
milyar TL iken, bu borç

stoku 2010 yElE üçüncü
çeyreğinde 309.5 milyar TL’ye yükselmişti.
AKP iktidarEnEn izlediği düşük kur politikasE, özel kesimin de hEzla dEşarEdan borçlanmasEnE özendirdi. Türkiye
borcunu üreterek değil,
“borcu borçla ödeme”
politikasEnE iyice benimsemiştir. AKP’nin
cilalE ekonomi politikasEnEn altEnda bu gerçek
vardEr.

Sıcak para

cenneti

Türkiye 2002 - 2010
yEllarE arasEnda dünyada, sEcak paranEn çekim
alanE içinde yer alan 10
ülkeden birisi olarak ortaya çEktE. Bu nedenle,
yabancE yatErEmcElar
için kâr sağlamak ve
gelir transferi yapmak
için adeta bir “cennet”
sayEldE.
YabancE yatErEmcElar,
2002 yElE başEnda,
2010’a kadar olan 8 yEllEk dönemde Türkiye’deki doğrudan yatErEmlardan elde ettikleri
kârlarEn ve portföy yatErEmlarEndan sağladEklarE
gelirlerin 55 milyar dolarlEk bölümünü yurtdEşEna transfer ettiler.
AKP hükümetlerinin
temel ekonomi politikasE, dEşarEdan sEcak para
çekerek
ekonomiyi
özellikle cari açEğE sürdürebilir durumda tut-

maya çalEşmaktEr.
AKP
hükümetleri
borcu borçla ödemek
politikasE izliyorlar.
Bunun için, Türk LirasE’nEn değeri yüksek,
dolarEn değeri düşük tutuluyor. SEcak para, bu
mekanizmadan yararlanarak, tahvil yatErEmlarEna gidiyor ve bir süre
sonra elde ettiği yüksek
kazançlarE yurtdEşEna
transfer ediyor.
Türkiye yeterli derecede üretemiyor, bu
nedenle, ekonomik mekanizmayE yüksek faiz
ödeyerek sEcak para ile
sağlamaya çalEşEyor,
ama, unutulmasEn ki bu
yöntem çok tehlikelidir,
uzun süre sürdürülemez.

İthalat
özendiriliyor
Bu ekonomi politikasE ihracat yerine ithalatE özendiriyor. Ara
sanayi mallarE üreten
sanayiciler yavaş yavaş yok olmaya zorlanEyor, onun yerine
ucuz ithalata yönelmek
zorunda kalEyorlar.
Bu durum cari açEğEn
yükselmesine neden
oluyor.
Türkiye’nin ekonomisini yabancElar hep
övüyor, ancak IMF
BaşkanE Dominique
S.Kahn, Kore’deki G20’ler toplantEsEnda
açEkça aşağEdaki uyarEyE yaptE:
“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.” (25 Ekim 2010 Gazeteler)
Bu uyarEnEn asEl nedenleri Merkez BankasE’nEn 2010 yElE “cari
açık” rakamlarE açEklanEnca ortaya çEktE.
Türkiye’nin cari işlemler açEğE 2010 yElE
sonunda 48.5 milyar
dolara çEkmEştEr.
Bu açEk 80 yEllEk
Cumhuriyet döneminin cari açEğEna bedeldir.
Türkiye’de geçen yEl
cari açEk yüzde 247.1
artEş göstererek, rekor
düzeye ulaşmEştEr. Konuyu biraz açalEm:
2009 yElEnda 13 milyar 991 milyon dolar
olan cari açEk 2010 yElEnda 48 milyar 557
milyon dolara yükselmiştir.
Oysa, Cumhuriyetin
kurulduğu 1923 yElEndan 2002 yElEna kadar,
79 yElda toplam 42
milyar 800 milyon dolar açEk veren Türkiye,
tek başEna 2010 yElEnda
bu tutarE aştE.
Daha açEk bir anlatEmla, 2010 yElE cari
açEğE, 79 yEllEk Cumhuriyet tarihinin toplam
cari açEğEndan daha
fazladEr.
Bu mudur başarElE
ekonomi, bu mudur efsane ekonomik gelişme?..

Gelir dağılımı
Mart başEnda gelir
dağElEmEyla ilgili olarak resmi rakamlar
açEklandE. En yüksek
gelir dilimine sahip en
üstteki yüzde 20 toplam gelirden yüzde
47.6 pay alErken en düşük, en alttaki yüzde
20’lik dilim milli gelirden sadece yüzde 5.6
pay alEyor. Arada 8.5
kat fazlalEk var. Bu durum Türkiye’deki gelir
adaletsizliğini en çaprEcE bir biçimde ortaya
koymaktadEr.
Bu mudur görülmemiş ekonomi başarE-
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sE?..

Türkiye 16.
büyük ekonomi
Türkiye 2010 yElE sonu itibarEyla dünyanEn
16. ekonomisi durumuna gelmiş bulunuyor.
Ancak, Türkiye bugün 16. büyük ekonomi
ama gelişmiş bir ekonomi midir? Bu soru
önemlidir.
Ekonominin salt büyümesi gelişmişliği sağlamaz; büyüme önkoşul,
ama yeterli koşul değildir. AslEnda, bütün dünyada gelişmişlik sadece
ekonomik büyüklükle
ölçülmüyor, aşağEdaki
kriterlere de önem veriliyor:
- Kişi başEna milli gelir ne düzeydedir?
- Rekabet gücü nasEldEr?
- İnsani gelişme ne
durumdadEr?
- Gelir dağElEmE adaletli midir?
Türkiye 16. büyük
ekonomi olmasEna karşEn, satEnalma paritesine
göre dünyada 84’üncü.
Küresel rekabet gücü
endeksinde ise 61. sErada bulunuyor. Bu sEralamalarEn en önemlisi
olan insani gelişme endeksinde ise Türkiye 83.
sErada bulunuyor.
Türkiye, okur yazarlEk, okullaşma oranE, kişi başEna düşen milli gelir ve gelir dağElEmE adaletsizliği, alEm gücü, yaşam standardE, kadEnEn
iş gücüne katElmasE konularEnda gelişmiş ülkelerle arasEdaki farkE kapatmak için çok büyük
gayret göstermek zorundadEr.
YukarEda belirttiğimiz
noktalar, “ekonomi yönetiminin performansı
açısından” değerlendirildiği zaman, başarElE
bir durumla karşE karşEya olmadEğEmEz anlaşElEyor.
2010 yElEndaki 48.5
milyar dolarlEk açEk,
milli gelirin yüzde
6.7’sine denk geliyor.
Bizim gibi ekonomilerde bu oran çok büyüktür
ve Türkiye tarihinde bu
derece büyük açEk yoktur.
Yandaş ekonomi yorumcularE tablonun güzel yüzünü ortaya çEkarEyorlar. Enflasyonda
gerileme ve milli gelirde artEş var, sanayide kEpErdama var diyorlar.
Ama bunlarEn harekete
geçmesinde en büyük
etken sEcak para akEşEnEn
finanse ettiği cari işlemler açEğEdEr. Bu “yapay”
ve “spekülatif” bir büyüme yoludur.
TarafsEz yorumcular
bütün dünyada “yeni
bir krize” ve “makro
ekonomik dengesizliklere” en açEk ülkelerden
birisinin Türkiye olduğunu belirtiyorlar.
- 48.5 milyar dolar cari açEk...
- Sürekli yükselen ithalat...
- Değerli Türk LirasE
ve değeri bastErElmEş düşük döviz politikasE nedeniyle sürekli zor durumda kalan ihracatçElar
ve kanayan küçülen sanayi sektörü...
- Yükselen dEş borç
stoku...
- Yüzde 10’un üzerinde seyreden yüksek işsizlik oranE...
- Kanayan tarEm kesimi?..
Bu mudur mucize
ekonomi?..
Rakamlar ekonomide
iyi durumun bir masal
olduğunu gösteriyor.
İşte bu nedenle, AKP
sürekli ekonomik sorunlardan kaçEyor. Kamuoyunu, ya “yeni anayasa” ya “Ergenekon”
ya “Balyoz”, ya da
“yeni tutuklamalar”
gibi yapay sorunlarla
meşgul ediyor.

