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Türkİye’nİn carİ açık 
sorunu: nedenler ve 
çözümler1

Sunum
Küresel kriz döneminde aza-
lan ve neredeyse unutulma-
ya yüz tutan cari açık, eko-
nomideki göreli düzelme ile 
birlikte tekrar artmış ve bu 
konudaki tartışmalar da eski 
keskinliğiyle geri gelmiş du-
rumda.2 Cari açıktaki bu ar-
tış, Türkiye’nin dış ticaretini 
takip edenler açısından şaşır-
tıcı bir gelişme değildir. Cari 
açık, Türkiye’de uzun yıllar 
uygulanmakta olan sermaye 
birikimi modelinin doğal bir 
sonucudur. Bu nedenle, cari 
açığın kriz öncesi nedenleriy-
le, krizden çıkarken yaşanan 
kısmi düzelme sürecindeki 
nedenleri arasında önemli bir 
fark yoktur. Cari açık, Türki-
ye’nin iç ve dış koşulları tara-
fından birlikte belirlenmekte-
dir. Dolayısıyla cari açık, ne 

sadece iç dinamiklere, ne de 
sadece dış dinamiklere baka-
rak doğru olarak anlaşılabilir. 
Bu yazı, cari açığın Türkiye 
ekonomisi için ciddi bir sorun 
olduğunu ve çözümü için de 
şu an uygulanan sermaye bi-
rikimi modelinin değiştirilme-
si gerektiğini savunacaktır.

Konunun uzmanı olmayanlar 
tarafından daha kolay anla-
şılması için cari açığın kısaca 
açıklanması yararlı olacaktır. 
Cari açık, bir ülkenin dünya 
ile olan ekonomik ilişkilerin-
de, giderlerinin (ithalat, faiz 
ve kar transferleri gibi) gelir-
lerinden (ihracat, dış yardım 
ve işçi gelirleri gibi) yüksek 
olduğu anlamına gelir. Tür-
kiye’de cari açığın temel 
belirleyicisi ticaret açığıdır. 
Bu nedenle tartışmalar ge-
nellikle ticaret açığı üzerine 

yoğunlaşmaktadır. Cari açık, 
ya daha önce biriktirilen kay-
naklar (yani rezervler) kulla-
nılarak, ya da yurt dışından 
kaynak ödünç alınarak finan-
se edilir. Rezervlerde herhan-
gi bir değişiklik yoksa, ülke-
nin cari açığı yurt dışından 
gelen kaynaklarla karşılanır. 
Bu kaynakları doğrudan ya-
bancı yatırımlar, portföy 
yatırımları (popüler değimle 
spekülatif ya da sıcak para) 
ve dış borçlanma olarak 
üçe ayırmak mümkündür. 
Bir ülke dışarıdan ödünç alı-
nan kaynakları kullanarak bir 
süre için gelirlerinin üzerinde 
bir harcama yapabilir. Ancak 
bu kaynaklar bir süre sonra 
geri ödenecektir. Bu durum-
da ülke, gelirlerinin altında 
harcama yaparak (cari fazla 
vererek) dışarıya gelir trans-
ferinde bulunacaktır. 
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Carİ açık ne 
zaman bİr sorun 
olmaya başlar? 
İktisatçılar cari açığın ne za-
man bir sorun oluşturduğu 
konusunda ortak bir görüşe 
sahip değildir. Bazı iktisatçı-
lar cari açığın hiçbir zaman 
bir sorun teşkil etmediğine 
inanırlar. Bu iktisatçılara göre 
cari açık, ülkeye yurt içi tasar-
ruflardan daha fazla yatırım 
yapma olanağı sağlar. Daha 
fazla cari açık, daha fazla ya-
tırım ve daha hızlı ekonomik 
büyüme demektir ki, bu ile-
ride ödünç alınan kaynakla-
rın sorunsuz bir biçimde geri 
ödenebilmesini sağlar. O hal-
de hangi seviyede olursa ol-
sun cari açıktan korkmak için 
hiçbir neden yoktur. Buna 
benzer bir başka görüş ise, 
büyüyen bir ekonomide cari 
açık oluşmasının son derece 
doğal olduğunu savunur. İt-
halat yurt içi gelirle, ihracat 
ise büyük oranda yabancı 
ülkelerin gelirleriyle doğru 
orantılı olarak artar. Hızla bü-
yüyen bir ekonomide ithalat 
artışı, ihracat artışını bu ne-
denle aşacaktır. O halde cari 
açık, büyüyen ve sağlıklı bir 
ekonominin göstergesidir ki 
bunu bir tehdit gibi algılamak 
doğru değildir. Bu görüşlere 
birkaç açıdan karşı çıkmak 
mümkündür. 
İlk olarak, yurt dışından 
ödünç alınan kaynakların her 
zaman yatırımları arttıraca-
ğı varsayımı doğru değildir. 
Kaynaklar tüketim mallarının 
ithalatında da kullanılabilir. 
Bu durumda ekonomik bü-
yüme artmayacak ve kay-
nakların geri ödenmesinde 
sorunlar yaşanacaktır. Örne-
ğin, yaşanan küresel krize 
kadar, ABD’de görülen deva-
sa cari açığın kaynağının çok 
büyük bir oranda tüketim 
malı ithalatı olduğu sıkça dile 
getirilmiştir (Freund ve War-
nock, 2005). İkinci olarak, 
kaynaklar verimsiz ve spe-
külatif yatırımlarda kullanıla-

Bir ülkede, cari açığın kriz yaşanmadan 
uzun yıllar sürmesi, o ülkede cari açığın 

“sürdürülebilir” olduğu anlamına gelmez. Cari 
açığın “sürdürülemez” olduğu, bir gün mutlaka 

anlaşılacaktır. Sorunlar ne kadar uzun süre 
biriktirilirse, yaşanması gereken uyum da o 

kadar radikal ve yıkıcı olacaktır.

bilir. Son 30 yıldır yaşanan 
birçok finansal kriz, ödünç 
alınan kaynakların sıkça bu 
tip yatırımlarda kullanıldığını 
göstermektedir. Son olarak 
da, ödünç alınan kaynakların 
toplumsal olarak yararlı ve 
ekonomik olarak verimli, an-
cak döviz üretmeyen alanlar-
da kullanılması kaynakların 
geri ödenmesini zorlaştırarak 
ciddi sorunlar doğurabilir. 
Kaynaklar döviz üreten alan-
larda kullanıldığında böyle bir 
sorun olmayacaktır. Ancak 
döviz üreten alanlar, her za-
man ülkenin ihtiyacı olan en 
verimli alanlar olmayabilir.       
Cari açığın ne zaman bir so-
run teşkil edeceği konusunda 
daha ciddiye alınması gere-
ken alternatif bir görüş ise 
cari açığın “sürdürülebilirliği” 
ile ilgilenmektedir. Bu görüşe 
göre, cari açığın ulusal geli-
re oranı yüzde 5 ya da 6’nın 
üzerine çıkması bazı riskler 
doğurabilir (Milesi-Ferretti 
ve Razin, 1996). Kanımızca, 
cari açığın ne zaman bir so-
run olmaya başlayacağına, 
cari açığın ulusal gelire oranı, 
kaç yıl sürdüğü, dış borç mik-
tarı, ihracat hacmi ya da uy-
gulanan döviz kuru rejimi gibi 
bazı değişkenlere bakarak 
karar vermek mümkün değil-
dir. “Sürdürülebilirlik”, ödünç 
alınan kaynakların sorunsuz 
biçimde geri ödenebilmesini 
sağlayacak koşulların oluş-
turulup oluşturulamadığına 
bağlı olarak tanımlanmalı-
dır. Eğer kaynaklar borcun 
ödenmesini mümkün kılacak 
verimli alanlarda kullanılıyor-
sa, ciddi bir sorun olmadan 

geri ödenebilir. Böyle bir cari 
açık, kaç yıl sürdüğünden 
bağımsız olarak “sürdürülebi-
lir” olarak görülmelidir. Eğer 
kaynaklar verimsiz alanla-
ra yatırılmış, ya da tüketimi 
pompalamak için kullanıl-
mışsa, cari açık uzun yıllar 
sürmüşse bile sürdürülemez 
kabul edilmelidir. Cari açığı, 
riskleri biriktirerek, sorunları 
büyütüp, çözümleri erteleye-
rek uzun yıllar “sürdürmek” 
koşullar elverdiğinde müm-
kün olabilir. Bir ülkede, cari 
açığın kriz yaşanmadan uzun 
yıllar sürmesi, o ülkede cari 
açığın “sürdürülebilir” olduğu 
anlamına gelmez. Cari açığın 
“sürdürülemez” olduğu, bir 
gün mutlaka anlaşılacaktır. 
Sorunlar ne kadar uzun süre 
biriktirilirse, yaşanması gere-
ken uyum da o kadar radikal 
ve yıkıcı olacaktır.
Cari açığın sürdürülebilirliği 
dünya ekonomisindeki kon-
jonktüre de bağlıdır. Cari 
fazla veren ülkeler, kaynak 
transferine devam etmeye 
gönüllü oldukları sürece cari 
açığı sürdürmek mümkün-
dür. Ancak, böyle bir bağım-
lılık ilişkisini sonsuza kadar 
sürdürmek mümkün olma-
makta, bir düzeltme mutlaka 
yaşanmaktadır. Bu düzelt-
me yumuşak iniş biçiminden 
çok yere çakılma biçiminde 
gerçekleşmektedir. Zaman 
içinde, hem cari açık hem 
de cari fazla veren ülkelerin 
ekonomileri bu duruma öy-
lesine bağımlı bir yapıya bü-
rünmektedirler ki, durumun 
yavaş yavaş düzeltilmesi pek 
de mümkün olmamaktadır. 
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Sorun ertelenerek büyütülür-
ken daha radikal ve ani bir 
düzeltmenin zemini hazırlan-
maktadır. 
Son olarak, büyüyen bir eko-
nomide cari açık oluşmasının 
normal olduğu görüşüne de-
ğinerek bu bölümü bitirelim. 
Bu yorumun, ticareti ve fi-
nans sektörü serbestleştiril-
miş bir ekonomide, gerçeklik 
payı olmakla birlikte, bundan 
hareketle cari açığın kaçınıl-
maz bir kader olduğu sonucu 
çıkarılmamalıdır. Cari açığın 
bir politika seçimi olduğunu, 
hızla büyürken aynı zamanda 
cari fazla veren Çin bize ka-
nıtlamaktadır. 

Cari açık ya finans 
sektörü ya ticaret 
sektörü kontrol 
altına alınarak 
engellenebilir. 

Her iki sektörün 
serbestleştirilmesi 

halinde cari 
açığın oluşmasını 
engellemek son 
derece güçtür.

Cari açık açısından, ticaret 
ve finans sektörünün birlik-
te serbestleştirilmiş olması 
özellikle tehlikeli bir birleşim 
olarak ortaya çıkmaktadır. 
Finans hareketlerinin ve dış 
borçlanmanın devlet tarafın-
dan kontrol altında olduğu bir 
ülkede ne ticaret açığı ne de 
cari açık kendiliğinden oluş-

maz. Ülke, ihracat yapabildi-
ği oranda ithalat yapacaktır. 
Döviz kurlarındaki değişme-
ler dış ticaretin eşitlenmesini 
sağlayacaktır. Örneğin, eko-
nomik büyüme ithalatı arttır-
ma eğilimi doğursa da, dövi-
ze artan talep dövizin fiyatını 
arttırarak hem ithal mallarına 
olan talebi azaltacak, hem 
de ihracatı arttırarak baş-
langıç durumuna göre biraz 
daha fazla ithalat yapılmasını 
sağlayacaktır. Ancak ithalat, 
dış kaynaklar kullanılarak fi-
nanse edilmediği için ticaret 
açığı oluşmayacaktır. Demek 
ki ekonomik büyümenin cari 
açık doğurması için, ithalatın 
dış kaynaklar kullanılarak fi-
nanse edilmesi gerekmekte-
dir ki bu finans sektörünün 
kontrol altına alındığı bir ülke-
de mümkün değildir. Finans 
sektörünün serbestleşmesi 
ve gerekli denetim mekaniz-
malarının oluşturulmaması 
halinde ise, döviz kuru, tica-
reti dengeleyici görevini yeri-
ne getiremez. İthalatta her-
hangi bir nedenle yaşanan bir 
artış, dışarıdan ödünç alınan 
kaynaklarla finans edildiği 
sürece, ulusal para aşırı de-
ğerlenecek ve ithalatı azaltıcı 
etkisini gösteremeyecektir. 
Aynı şekilde, finans sektörü-
nün serbest, ancak ticaretin 
kontrol altında olduğu bir ül-
kede de, devlet aşırı ithalatı 
törpüleyerek, ya da ihracatı 
özendirerek ticaret açığının 
oluşmasını engelleyebilir. 
1980’lerden beri, hem fi-
nans kesiminde, hem de dış 
ticarette uygulanan serbest-
leşme politikaları, dışarıdan 

1980’lerden beri, hem finans kesiminde, 
hem de dış ticarette uygulanan serbestleşme 

politikaları, dışarıdan uzun vadeli kaynak 
aktarımı olanağı yaratmakta, cari açığın sürekli 
olarak dış kaynaklarla kapatılmasını mümkün 

kılmaktadır. Bu durum, döviz kurlarında 
yaşanması gereken uyumu geciktirerek risklerin 

birikmesine neden olmaktadır.

uzun vadeli kaynak aktarımı 
olanağı yaratmakta, cari açı-
ğın sürekli olarak dış kay-
naklarla kapatılmasını müm-
kün kılmaktadır. Bu durum, 
döviz kurlarında yaşanması 
gereken uyumu geciktirerek 
risklerin birikmesine neden 
olmaktadır. Çok miktarda 
sermaye akışı, döviz kurunun 
aşırı değerlenmesine ve tica-
ret açığının daha da artması-
na neden olmaktadır. Döviz 
kurunun dalgalı olması dahi 
reel kurun aşırı değerlenmesi-
ni engellememektedir. O hal-
de cari açık ya finans sektö-
rü ya ticaret sektörü kontrol 
altına alınarak engellenebilir. 
Her iki sektörün serbestleş-
tirilmesi halinde cari açığın 
oluşmasını engellemek son 
derece güçtür.3

Türkİye’nİn 
Carİ açığı 
üzerİne yapılan 
TarTışmalar
Yazının bu bölümü, Türki-
ye’nin cari açığı üzerine ya-
pılan bazı tartışmaları değer-
lendirecektir. Türkiye’de cari 
açığın en önemli nedeni tica-
ret açığı olduğu için, tartış-
malar doğal olarak bu açığın 
nedenleri üzerine yoğunlaş-
maktadır. Bu tartışmalardan 
en önemlisi Türk Lirası’nın 
(TL) aşırı değerli olup olma-
dığıdır. Büyük oranlarda ve 
uzun süren bir cari açık, dö-
viz kurunun aşırı değerlenmiş 
olduğunu düşündürür. Ancak 
Türkiye’nin ticaret yapısı, ko-
nunun bu kadar basit olmadı-
ğını ortaya koyuyor. Bazı ik-
tisatçılar, TL’nin aşırı değerli 
olmadığını ve devalüasyonun 
cari açık sorununu çözmek-
te başarısız olacağını düşü-
nüyorlar. Aşağıda önce bu 
görüşler özetlenecek, daha 
sonra da eleştirel bir değer-
lendirmesi yapılacaktır.  
Bazı veriler ve yapılan bazı 
tartışmalar yukarıdaki dü-
şüncelerin ciddi bir değer-
lendirmeye tabi tutulmadan 
kolayca reddedilemeyeceği-
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ni gösteriyor. Örneğin, aşırı 
değeli döviz kurunun ithalatı 
arttırırken ihracatı azaltması 
beklenir. Ancak Türkiye’de 
ihracat, 2002 yılından 2008 
yılında başlayan küresel kri-
ze kadar rekorlar kırarak 
artmıştır. Parası aşırı değerli 
olan bir ülkenin ihracatının 
nasıl bu kadar hızlı artabildi-
ği haklı bir sorudur. Dahası, 
cari açık hızla artarken, itha-
latın ihracata oranında kay-
da değer bir artış olmamıştır 
(Doğruel ve Doğruel, 2010). 
Bu durum, birçok iktisatçıya 
göre, ihracatın gittikçe artan 
oranlarda ara malı ithalatına 
bağımlı olmasından kaynak-
lanmaktadır ve böylesine ya-
pısal bir sorun devalüasyon 
gibi basit önlemlerle çözü-
lemez.4 Devalüasyon, ihraç 
mallarının yurt içi fiyatlarını 
ve ihracatçının karını arttı-
rırken, aynı zamanda ithal 
edilen ara malların fiyatlarını 
arttırarak ihracatın karlılığı-
nı azaltacaktır. Dahası, hızla 
büyüyen gelişmekte olan ül-
kelerin paralarının, gelişmiş 
ülke paralarına göre değer 
kazanması doğal bir olgu-
dur (Kumcu, 2010). Örne-
ğin Doğu Asya’nın Japonya, 
Güney Kore ve Tayvan gibi 
“mucize” ekonomilerinin ge-
lişme dönemlerinde benzer 
kur değerlenmeleri gerçek-
leşmiş, ancak bu durum bu 
ülkelerin rekabetçiliklerini 
azaltmamıştır.   
Yukarıda özetlenen görüşler 
önemli olmakla birlikte, ka-
nımızca Türkiye’nin cari açık 
sorununu açıklamakta yeter-
siz kalmaktadır. Türkiye’de 
döviz kuru aşırı değerlidir ve 
kurun değerliliği hem ken-
di başına bir sorun, hem de 
Türkiye’nin seçtiği sermaye 
birikimi modelinin daha derin 
sorunlarını göstermesi açısın-
da önemli bir bulgudur. Tür-
kiye’nin uyguladığı sermaye 
birikimi modelinin cari açık 
açısından doğurduğu sorun-
ları incelemeden önce, yu-
karıda yapılan tartışmaların 
eleştirel bir değerlendirmesini 

yapmak yararlı olacaktır. 
Kanımızca, Türkiye’de ihra-
catın ithalata bağımlı olması, 
tek başına cari açığı açıkla-
maya yetmez.5 Bilindiği gibi 
Çin’de de ihracat ithalata 
bağımlıdır. Ancak Çin büyük 
oranlarda cari fazla vermek-
tedir. İhracatın ithalata ba-
ğımlılığı yüzde yüz olsa bile 
cari açık kaçınılmaz bir so-
nuç değildir. İthal edilen ara 
malları, bir katma değer ya-
ratılarak ihraç edilmektedir. 
Örneğin Türkiye, yaptığı her 
100 dolarlık ara malı ithala-
tına, 20 dolarlık değer kata-
rak, 120 dolarlık bir ihracat 
gerçekleştirebildiği sürece, 
cari açığın oluşması için bir 
neden yoktur. Elde edilen 20 
dolarlık katma değer, Tür-
kiye’nin yapması gereken 
diğer ithalata yetmiyorsa, 
ticaret açığı oluşacaktır. Bu 
ithalat, ya tüketim malı ya da 
yurt içi üretimde kullanmak 
için ithal edilen ara malların-
dan oluşur.6 Eğer ihracattan 
elde edilen net döviz geliri 
bu ithalatı karşılayamıyorsa; 
yapılması gereken şey ya 
ihracat miktarını arttırmak, 
ya ithal edilen ara mallarını 
yurt içinde üretmek, ya ithal 
ara malına bağımlı olan yurt 
içi üretimi azaltmak, ya da 

tüketim malı ithalatını azalt-
maktır. Döviz kurunun deva-
lüasyonu, her dört durumda 
da cari açığın azalmasına 
yardımcı olacaktır.
İlk olarak devalüasyonun ih-
racatı daha karlı kılarak arttır-
ması beklenir. Ancak ihracat, 
doğası gereği, döviz kurların-
daki değişmelere gecikmeli 
olarak cevap verir. İhracat 
ciddi bir kapasite yaratımını 
gerektirir. Bu nedenle döviz 
kurlarındaki kısa vadeli de-
ğişmeler ihracatı fazla etkile-
mez. Döviz kurunun uzun sü-
reli değerlenmesi ise ihracatı 
karlı olmaktan çıkararak azal-
tabilir. İhracatın artan oran-
larda ithalata bağımlı olduğu 
durumlarda, devalüasyonun 
ihracatçı açısından etkisinin 
nötre yakın olacağı düşünce-
si doğru değildir. Devalüas-
yonun kar arttırıcı etkisi, kar 
azaltıcı etkisinden daha bü-
yük olacaktır. İhracatın ithal 
ara malı bağımlılığı kısmidir 
ve ihracatçı yurt içinde üre-
tilen ara mallarını da kullan-
maktadır. Devalüasyon, tüm 
ara mallarının değil, sadece 
ithal edilen ara mallarının fi-
yatlarını arttıracaktır. Buna 
karşın devalüasyonla birlikte, 
ihraç mallarının tümünün yurt 
içi fiyatları artacaktır. Bu ne-
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denle artan ihraç fiyatlarının 
kar arttırıcı etkisi, artan ara 
malı fiyatlarının kar düşürücü 
etkisinden daha büyük olma-
sı gerekir. Devalüasyonun et-
kisi simetrik değildir. Değer-
lenen TL, ithalat bağımlılığı 
yüksek olan sektörleri, düşük 
olan sektörlere oranla çok 
daha fazla etkilemektedir. 
Bu nedenle, devalüasyonun 
olumlu etkisi, ithal bağımlılığı 
az olan sektörlerde çok daha 
belirgin olacaktır.
Devalüasyonun ithalat üze-
rindeki etkisi ise hem daha 
çabuk hem de daha keskin 
olacaktır. TL değerlendikçe, 
ithal ara malları ucuzlamakta 
ve aynı malların yerli üretimi-
nin yerine geçebilmektedir. 
O halde TL’nin değer kaybet-
mesi, ara malı ithalinin düşü-
rülmesini ve ihracatta daha 
çok yerli ara malı kullanma-
sını sağlayabilir.7 Aynı şey 
ithal ara malına bağımlı olan 
yurt içi üretim için de geçerli-
dir. Eğer pahalılaşan ara malı 
ithalatı bu malların yurt içi 
üretimini arttıramıyorsa, bu 
durumda ithalata bağımlı yurt 
içi tüketim mallarının fiyatları 
artacak, tüketim ve ara malı 
ithalatı da azalabilecektir. 
Devalüasyon, zorunlu olma-
yan tüketim mallarını pahalı-
laştırarak ithalatını azaltacak 
ve bu malların en azından 
bazılarının yerli üretimini des-
tekleyebilecektir. Bazı yo-
rumcular, 2000’li yıllarda 
tüketim malı ithalatının top-
lam ithalat içindeki payında 
önemli bir artış görülmeme-
sini, tüketim malı ithalatının 
cari açık açısından önemsiz 
olduğu yolunda değerlendir-
mişlerdir. Kanımızca bu bir 
yanılsamadır. Özellikle tica-
reti hızla artan ve ihracatı ara 
malı ithalatına bağımlı olan 
bir ülkede, tüketim malı itha-
latı, ticaretteki artışla değil, 
ulusal gelirdeki artışla oran-
tılı olarak artmalıdır. Çünkü 
tüketim, gelir artmadan art-
mamalıdır. Toplam ithalatta-
ki hızlı artışın bir bölümü ih-
racatın ithalata bağımlılığı ile 

açıklanabilirken, tüketim malı 
ithalatındaki aynı düzeydeki 
bir artışın döviz kurunun aşırı 
değerli olması dışında başka 
bir açıklamasını bulmak zor 
görünüyor.

Özellikle ticareti 
hızla artan ve 

ihracatı ara malı 
ithalatına bağımlı 
olan bir ülkede, 

tüketim malı 
ithalatı, ticaretteki 

artışla değil, 
ulusal gelirdeki 
artışla orantılı 

olarak artmalıdır. 
Çünkü tüketim, 
gelir artmadan 
artmamalıdır.

         

Peki, hızla gelişen ülkelerde 
ulusal paranın doğal olarak 
değerlenme eğiliminde oldu-
ğu düşüncesi nasıl değerlen-
dirilmelidir? Doğu Asya’daki 
“mucize” ülkelerin ulusal 
paralarında ciddi değerlen-
melerin olduğu ve bu duru-
mun onların rekabetçiliğini 
olumsuz yönde etkilemediği 
doğrudur. Ancak burada ne-
densellik ilişkilerinin doğru 
kurulmasına özen gösteril-
melidir. Diğer her şey sabit-
ken, bir ülkenin ihraç malla-
rında yaşanan bir verimlilik 
artışı, o ülkenin uluslararası 
rekabetçiliğini ve ihracatı-
nı arttıracak, yaşanan döviz 
bolluğu da ulusal paranın de-
ğer kazanmasına neden ola-

caktır. İşte bu saptamadan 
hareketle Samuelson-Balas-
sa Etkisi olarak bilinen bir 
teori, gelişmiş ülkelerde ihraç 
mallarında yaşanan verimli-
lik artışlarının (yine diğer her 
şey sabitken) az gelişmiş ül-
kelerden daha hızlı olduğunu, 
bu nedenle gelişmiş ülkelerin 
ulusal paralarının gelişmekte 
olan ülkelerden daha değerli 
olması gerektiğini savunur. 
Değerlenen ulusal para, ih-
racatçının aşırı karlarını tör-
püleyerek normalleştirecek, 
aynı zamanda ithalatı ucuz-
latarak verimlilik artışından 
sadece ihracatçının değil, 
tüm toplumun yararlanması-
nı sağlayacaktır.
Burada dikkat edilmesi gere-
ken nokta, ulusal paradaki 
değerlenmenin ihracat kesi-
minde yaşanan hızlı bir ve-
rimlilik artışından kaynaklan-
dığıdır. Yani söz konusu olan 
şey genel bir ekonomik bü-
yüme değil, ihracattaki bir 
verimlilik artışıdır. Örneğin 
bir ülke ekonomisi son dere-
ce hızlı büyüyorken bile, ihra-
cattaki verimlilik artışı reka-
bet edilen ülkelerin gerisinde 
kalıyorsa bu ülkede döviz kıt-
lığı oluşacak ve yerli para de-
ğer yitirecektir. Doğu Asya 
ülkeleri, ihracat sektörlerin-
deki başarıları nedeniyle ulu-
sal paralarının değerinde bir 
değerlenme yaşadılar. Aynı 
şeyi Türkiye için iddia etmek 
ise son derece güçtür. TL’nin 
değerlenmesinin nedeni ihra-
cat sektöründeki verimlilik 
artışından çok, Türkiye’nin 
maruz kaldığı çok büyük ser-
maye girişleridir. Bir başka 
değişle TL’nin değerlenmesi-

Doğu Asya ülkeleri, ihracat sektörlerindeki 
başarıları nedeniyle ulusal paralarının değerinde 

bir değerlenme yaşadılar. Aynı şeyi Türkiye 
için iddia etmek ise son derece güçtür. TL’nin 
değerlenmesinin nedeni ihracat sektöründeki 
verimlilik artışından çok, Türkiye’nin maruz 

kaldığı çok büyük sermaye girişleridir.
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nin nedeni ihraç sektöründe 
görünen bir verimlilik artışı 
değil, ülkeye gelen aşırı sıcak 
paradır. Bu durum, Doğu 
Asya ülkelerinin aksine, ihra-
catçının karlılığını azaltarak 
ihracata darbe vurmaktadır. 
Eğer döviz kurları aşırı de-
ğerliyse, Türkiye’de ihraca-
tın 2002 yılından 2008’de 
başlayan küresel krize kadar 
birçok yıl rekorlar kırarak art-
mış olması nasıl açıklanabi-
lir? Bu konu çok detaylı bir 
çalışmayı gerektirmekle bir-
likte aşağıdaki birkaç nokta 
aydınlatıcı alacaktır: Önce-
likle, küresel ihracat verileri 
incelendiğinde, Türkiye’nin 
ihracat performansının çok 
da etkileyici olmadığı ortaya 
çıkmaktadır. Türkiye, 2003-
2008 yılları arasındaki ihra-
cat artışında8 100 ülke içinde 
50’nci sıradadır. Dolayısıyla 
bu dönemde Türkiye’ye özgü 
bir ihracat patlamasından 
bahsetmek güçtür. Türkiye, 
içinde bulunduğumuz küresel 
ekonomik krize kadar, dünya 
ekonomisinde yaşanan ve ol-
dukça uzun süren ekonomik 
büyüme döneminin etkisiyle 
birçok ülke gibi ciddi bir ih-
racat artışı yaşamıştır. O hal-
de artan ihracattan hareketle 
TL’nin aşırı değerli olmadığı 
sonucuna varılamaz. Artan 
dış talebin, döviz kurlarındaki 

kötüleşmeyi telafi ettiği dü-
şünülebilir. Hızla artan ticaret 
açığı ise TL’nin aşırı değerli 
olduğunun göstergesidir.
Dünyada gözlenen bu tica-
ret patlamasının önemli ne-
denlerinden biri de doların, 
özellikle 2003 yılından iti-
baren, ciddi bir değer kaybı-
na uğramasıdır. Bu durum, 
dolar cinsinden küresel cari 
ticarette yapay bir patlama 
doğurmuş, bundan tüm ül-
keler gibi Türkiye’nin ihracatı 
da etkilenmiştir. Dolayısıyla, 
hem Türkiye’nin, hem de kü-
resel ihracattaki patlamanın 
önemli bir kısmı sadece fiyat 
artışından kaynaklanmıştır. 
Bu fiyat artışı dikkate alına-
rak yapılan hesaplamalar-
da, gerçek ihracat artışı çok 
daha mütevazı bir düzeyde 
görünmektedir.  
Konu ile ilgili bir başka önemli 

gelişme, Türkiye’nin 2000’li 
yıllarda ticaretini bölgesel ve 
gelişmekte olan ülkelerle son 
derece hızlı bir biçimde geliş-
tirmesi, ihracat potansiyelini 
arttırmasıdır. Türkiye’nin ge-
lişmiş ülkelere olan ihracatı 
2000 yılında toplam ihraca-
tının yüzde 71’i iken bu oran 
2008 yılında yüzde 50’ye 
kadar düşmüştür.9 Türkiye 
özellikle Irak, Birleşik Arap 
Emirlikleri, Romanya, Kaza-
kistan, Bulgaristan, Polonya, 
Ukrayna, Rusya ve Iran gibi 
ülkelere olan ihracatını son 
derece hızlı bir biçimde art-
tırmıştır. Burada ekonomik 
olmaktan çok politik ve kon-
jonktürel bazı etkenler öne 
çıkmaktadır. 
Yukarıda yapılan tartışmalar, 
TL’nin aşırı değerli olduğunu 
ve TL’nin devalüasyonunun 
cari açığın azaltılması üze-

Türkiye’de cari açığın nedenlerini, uygulanan 
sermeye birikimi modelinden ve bunla ilişkili 

olarak da ülkenin uluslararası ekonomiye 
eklemleniş biçiminden bağımsız olarak anlamak 

mümkün değildir. Türkiye yurt dışından 
sermaye girişine odaklı bir büyüme modeli 

uygulamaktadır ki, bu model yüksek reel faizi 
ve düşük döviz kurunu gerektirmektedir. 
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rinde etkili olabileceğini gös-
termektedir. TL’nin niçin bu 
kadar değerli olduğu ise aşa-
ğıdaki bölümde kısaca tartı-
şılacaktır.    

Türkİye’de Carİ 
açığın nedenlerİ

Özellikle 2000’li 
yılların başından 

yaşadığımız küresel 
krize kadar birçok 
ülkede görünen 
cari açık sorunu, 
finansallaşmanın 
bir ürünü olarak 

karşımıza çıkmıştır.

Türkiye’de cari açığın neden-
lerini, uygulanan sermeye 
birikimi modelinden ve bun-
la ilişkili olarak da ülkenin 
uluslararası ekonomiye ek-
lemleniş biçiminden bağım-
sız olarak anlamak mümkün 
değildir. Türkiye yurt dışın-
dan sermaye girişine odaklı 
bir büyüme modeli uygula-
maktadır ki, bu model yük-
sek reel faizi ve düşük döviz 
kurunu gerektirmektedir. Bu 
modelin detaylarını özellikle 
“Bağımsız Sosyal Bilimciler” 
tartışma platformundaki bir 
grup akademisyen yıllardır 
tartışmaktadır. Bu nedenle 
bu birikim modelinin detayla-
rını burada tartışmayacağız. 
İncelediğimiz konu açısından 
önemli olan nokta, cari açı-
ğın bu birikim modelinin do-
ğal bir sonucu olmasıdır. Do-
layısıyla cari açığı düşürmek, 
bu sermaye birikim modelini 
değiştirmeden kolay görün-
memektedir. Türkiye yük-
sek reel faizler sunarak çok 
büyük miktarlarda sermaye 
çekmektedir ve bu sermaye 
girişi döviz kurunu olumsuz 
yönde etkilemekte, cari açığı 
doğurmaktadır. TL’nin değe-
rinin yükselmesi, yüksek reel 
faizler yanında yatırımcıların 

karlarını arttıran bir faktör 
olarak Türkiye’nin daha fazla 
sıcak para girişine maruz kal-
masını doğurmaktadır (Eğil-
mez, 2010). Bir başka de-
ğişle, yatırımcı hem yüksek 
reel faizden, hem de TL’nin 
yükselen değerinden kar elde 
etmektedir.      
Türkiye’nin cari açığı, küre-
sel etkenler de dikkate alın-
madan anlaşılamaz. Özellikle 
2000’li yılların başından ya-
şadığımız küresel krize kadar 
birçok ülkede görünen cari 
açık sorunu, finansallaşma-
nın bir ürünü olarak karşı-
mıza çıkmıştır. Bu dönemde 
dünyada büyük bir likidite 
bolluğu yaşanmış, birçok ül-
kede rekor düzeylerde ar-
tan cari açıklar (ve fazlalar) 
gözlenmiştir. Cari açıkları 
yüzde 10’ları, hatta yüz-
de 20’leri aşan çok sayıda 
yoksul ülke olmakla birlikte, 
Portekiz, Macaristan, Yuna-
nistan, İzlanda, Romanya, 
Çek Cumhuriyeti, İspanya ve 
Avustralya gibi ülkelerin Tür-
kiye’ninkine benzer bir cari 
açık sorunuyla karşılaştıkla-
rı gözlenmiştir. Bu ülkelerin 
hemen tümü küresel finan-
sal krizden en çok etkilenen 
ülkeler arasında yer almıştır. 
Türkiye finansal bir kriz yaşa-
mamakla birlikte bu krizden 
reel sektör bazında en çok 
etkilenen ülkeler arasında yer 
almıştır.
Türkiye’nin finansal bir kriz 
yaşamaması, küresel krizden 
sonraki toparlanma dönemin-
de tekrar çok yüksek düzey-
lerde gerçekleşen sermaye 
girişlerine maruz kalmasına 
neden olmuş, cari açığın 
yeniden hızla büyümesini 
doğurmuştur. Türkiye’deki 
finansal kesimin “sağlamlı-
ğı”, panik halindeki küresel 
sermaye için göreli olarak 
güvenli bir liman olarak algı-
lanmıştır. Bu “sağlamlıkta”, 
Türkiye’nin 2001 yılında 
yaşadığı büyük bir finansal 
krizden sonra oluşturduğu 
denetleme mekanizmaları 
kadar, ABD mortgage piya-

sasında oluşturulan “zehirli” 
kâğıtların Türkiye’nin azge-
lişmiş finansal piyasalarına 
ulaşmaması da önemli bir 
etken olmuştur. Bu serma-
ye akışı kısa vadede Türki-
ye ekonomisinin toparlanma 
eğilimlerini güçlendirirken, 
uzun vadede yaşanabilecek 
sorunların da sinyalini ver-
mektedir.       

sonuç: ne 
yapmalı?
Cari açığı azaltmak için ne 
yapılabilir? İlk olarak şu an 
uygulanmakta olan sermaye 
birikim modelinin değiştirilip, 
finans sektörüne değil, ger-
çek yatırım ve üretime dönük 
bir sermaye birikim modeli-
nin seçilmesi gerekmektedir. 
Böyle bir modelin detaylarını 
bu yazıda tartışmamız müm-
kün olmamakla birlikte, bu-
nun devletin piyasalara çok 
daha fazla müdahale edebil-
mesini sağlayan bir model 
olacağı da açıktır. Özellikle 
finans sektörünün tam ser-
bestleştirilmesinin sonuçları, 
son 30 yıldır yaşanan krizler-
le çok açık bir biçimde görül-
müştür. Finansal hareketler, 
devlet tarafından mutlaka 
çok daha sıkı denetlenmeli, 
gerektiğinde sınırlanmalı ya 
da yasaklanmalıdır. Dış kay-
naklardan planlı bir biçimde 
yararlanmak elbette gerekli 
ve yararlı olabilir. Ancak ser-
maye giriş ve çıkışını serbest 
piyasa güçlerine bırakmak 
dünyada yaşanan istikrarsız-
lıkların başlıca kaynakların-
dan birisidir.    
Kısa vadede alınabilecek bazı 
önlemlerin başında, Tobin 
vergisi olarak da anılan, kısa 
dönemli spekülatif sermaye 
hareketlerine uygulanabile-
cek bir vergidir. Böylesine 
bir vergi, uzun dönemli ve 
üretken yatırımları engelle-
mezken, kısa vadeli spekü-
latif yatırımları engelleyebilir. 
Dahası bu vergiden elde edi-
lecek gelirler devlet bütçesini 
destekleyebilir. Tobin vergisi 
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çok uzun yıllardır tartışılmak-
la birlikte bir türlü hayata 
geçirilmemiş ya da geçirile-
memiştir. Kanımızca bunun 
en önemli nedeni spekülatif 
hareketlerden çıkar sağlayan 
sermaye sahiplerinin eko-
nomik ve politik gücüdür. 
Örneğin, Tayland’ın 2006 
yılı sonlarında sermaye ha-
reketlerine uyguladığı bazı 
kısıtlamalar sermaye piya-
sası tarafından şiddetle ce-
zalandırılmıştı. Ancak 2009 
yılının sonlarında Brezilya’da 
uygulanan Tobin vergisi, ya-
şanan küresel finansal kriz 
nedeniyle, çok daha kolay 
hayata geçirilebilmiştir. To-
bin vergisi İngiliz Finansal 
Hizmetler Kurulu başkanı 
Adair Turner’den bile destek 
almıştır (Rodrik 2009). Artık 
IMF de sermaye hareketle-
rine konacak vergilerin ve 
başka kısıtlamaların yararlı 
olabileceğini ifade etmekte-
dir (Rodrik, 2010). Küresel 
finansal yıkım, artık daha ra-
dikal politikaların hayata ge-
çirilmesinin hem gerekliliğini 
göstermiş, hem de koşulları-
nı yaratmıştır.       
Tamamen serbestleştirilmiş 
bir ekonomide, faiz oranla-
rı ne dereceye kadar ticaret 
ve cari açığı azaltmak için 
kullanılabilir? Teorik olarak, 

faiz oranlarının düşürülme-
si ülkeye sermaye girişlerini 
azaltacağı için, ticaret açıkla-
rının bu girişlerle kapatılması 
olasılığını da azaltır. Ancak, 
tamamen serbestleştirilmiş 
bir ekonomide devletin elin-
de kalan tek etkili politika 
aracı faiz oranlarıdır. Faiz 
oranları, hem döviz kurlarını 
(ticareti), hem yurt içi yatırım 
ve tasarrufu, hem finansal 
hareketleri, hem de enflas-
yonu etkileyen bir politika 
aracıdır. Bu kadar çok den-
geyi sadece faiz oranlarını 
kullanarak sağlamak olanaklı 
görünmemektedir. Faiz oran-
ları bazı dengeleri sağlamak 
için kullanıldığında, başka 
dengelere olumsuz etkilerde 
bulunabilmektedir. Özellikle 
enflasyon hedeflemesi po-
litikası altında Merkez Ban-
kaları hükümetten bağımsız 
hale getirilip, önüne sadece 
enflasyonu azalmak gibi bir 
amaç konduğunda, faiz oran-
larının cari açığı azaltmak 
için kullanılması olanaksız 
bir hale gelmektedir. Enflas-
yonun kontrolü çoğu zaman 
faiz oranlarının arttırılmasını 
gerektirmekte, bu da aşırı 
sermaye girişine neden ola-
rak, döviz kurlarını ve ticareti 
olumsuz yönde etkileyebil-
mektedir. 

Peki, Merkez Bankası piyasa-
dan döviz satın alarak döviz 
kurunu düşürebilir mi? Bu ko-
nuda yazarlar arasında ortak 
bir düşünce olmamasına rağ-
men, Arjantin’in 2001 yılında 
yaşadığı büyük kriz sonrasın-
da uyguladığı politikalar bu 
konuda bize bazı ilginç ipuç-
ları verebilir (Subaşat 2010). 
Arjantin sabit döviz kuru 
sistemini terk ettikten sonra 
rekabetçi bir döviz kuru po-
litikası uygulamış, bunu sağ-
lamak için Merkez Bankası 
piyasadan döviz satın alma-
ya başlamıştır. Para arzını ve 
enflasyonu kontrol altında 
tutmak amacıyla da Merkez 
Bankası piyasaya tahvil sat-
maya başlamıştır. Yükselen 
kurlar ihracatta (ithalatta) 
son derece radikal bir artı-
şa (azalışa) neden olurken, 
geleneksel ihracat ürünleri 
üzerine konan vergiler, gele-
neksel olmayan ihracatı des-
teklemiş, bütçe açıklarının 
kapanmasına yardımcı olmuş 
ve ciddi oranlarda dış borç 
ödemesine olanak sağlamış-
tır. Bu başarı, destekleyici 
bazı politikalarla tutarlı bir bi-
çimde uygulanması koşuluy-
la piyasadan döviz satın alma 
politikasının başarıya ulaşabi-
leceğini göstermektedir. 
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sonnoTlar
1. Bu yazı büyük oranda Subaşat (2010a)’tan esinlenerek yazılmıştır.
2.  Cari açık kimine göre enflasyonun yerini alan bir canavar (Özince, 2010), kimine göre ise felaket tellalları tarafından 

çok sevilen bir haber konusudur (Gökçe 2010). 
3. Bu konuda sıkça yapılan bir yanlış, serbestleşme politikalarıyla “küreselleşmeyi” karıştırmaktır. Küreselleşen bir 

dünyada müdahaleci politikaların uygulanamayacağı, 1980’lerden beri yaratılmış bir mittir. Aslında serbestleşme 
politikaları, yarattıkları sorunlar nedeniyle belki de küresel entegrasyonun önündeki en büyük engeldir. 
Unutulmamalıdır ki, Doğu Asya’nın “mucize” ülkeleri ticaretlerini serbestleştirerek değil, tam tersine son derece 
müdahaleci politikalarla büyütmüştür. Subaşat (2008), uluslararası ticaretteki artışla, ticaretin serbestleştirilmesi 
arasındaki ilişkinin sanılanın tersine çok düşük olduğunu ortaya koymuştur. Serbestleşmeden ticaretleri artan çok 
sayıda ülke olmakla birlikte, serbestleştikleri halde ticaretleri azalan birçok ülke de vardır.

4. Türkiye’nin petrol bağımlılığı her zaman için önemli bir faktör olmakla birlikte Dogruel ve Dogruel (2010), pet-
rol fiyatlarındaki artışın, Türkiye’nin cari açığındaki artışın sadece küçük bir kısmını açıklayabileceğini ortaya 
koymuşlardır. 

5. Bu tartışma, ihracatın ithalata bağımlılığındaki artışın önemsiz olduğu anlamına gelmez. Özellikle ithal 
bağımlılığındaki artış eğer ticaret hadlerindeki bir kötüleşmeden kaynaklanıyorsa bu kaygı verici bir durumdur. 
Dahası, ihracatın ithal bağımlılığında yaşanabilecek bir düşüş, Türkiye’nin cari açık sorununa elbette olumlu bir katkı 
yapabilir. Bizim burada anlatmaya çalıştığımız şey ihracatın ithalata bağımlılığının cari açık üzerindeki etkisinin 
önemsiz olduğu değil, bu durumun Türkiye’nin cari açığını açıklamada tek ya da en önemli etken olmayabileceğidir. 
Ayrıca, ihracatın ithalata bağımlılığındaki artış, TL’nin aşırı değerlenmesinden bağımsız da değildir.  

6. Bu durumda sorun ihracatın ithalata bağımlılığı değil yurt içi üretimin ithalata bağımlılığıdır.
7. Elbette burada ithal edilen her ara malının Türkiye’de üretilemeyeceği gerçeği de göz ardı edilmemelidir. 
8. İhracat artışları sabit fiyatlarla ve dolar cinsinden hesaplanmıştır.
9. IMF’nin Direction of Trade Statistics veritabanından hesaplanmıştır.
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