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AYIN EKONOMİ POLİTİĞİ

2016 yılından bu yana 
Çin kaynaklı "yeni bir 
kriz mi geliyor" korkusu 
piyasalara egemen 
oldu. 2017 yılının ilk 
çeyreğinde  büyüme 
oranı %6,9’a kadar 
geriledi. Sorun sadece 
bu kadarla da kalmadı, 
kalmayacak. Çünkü Çin 
ekonomisinde yüksek 
büyüme oranlarının 
yarattığı balonlar, 
kırılganlıklar var. 

I-Giriş

Mayıs ayının sonuna doğru 
borç sorunu yurtdışı eko-
nomi basınında yeniden 

gündeme gelmeye başladı. Aslında 
gündeme gelen hızlı büyümenin 
bedeli idi. Çünkü borç sorunu hızlı 
büyüyen Çin üzerinden tartışılmaya 
başlandı. 

Son söyleyeceğimizi başta söyleye-
lim. Büyümenin finansman kaynağı 
parasal genişleme ya da borçlanma 
ise, çoğu zaman sonu hep hüsran olu-
yor. Hele ki bu   finansman kaynakla-
rını dış ticarete konu olmayan inşaat, 
konut, gibi sektörlere aktardı iseniz. 

Hızlı büyüme konusunda 
rekorlar kıran Çin’in kredi notu, 
derecelendirme kuruluşu Moody’s 
tarafından 1989’dan beri ilk defa 
düşürüldü. Moody’s,  Çin’in uzun 

vadeli yerli ve yabancı para cinsinden 
kredi notunu bir alt dereceye,  
“Aa3”ten “A1” düzeyine çekerken, 
not görünümünü de negatiften 
durağana çevirdi. 

Moody’s, not indirimine gerekçe 
olarak Çin ekonomisinin geleceği-
ne dair soru işaretlerinin artmasını 
ve ülkenin finansal gücünün önü-
müzdeki  yıllarda eriyebileceğini 
ve borcunun büyüme potansiyelinin 
yavaşlaması ile beraber artabilecek 
olmasına bağladı. 

Moody’s Çin’in notunu borçlanma 
riskinden dolayı kırdı; fakat borç-
lanma sadece Çin’in sorunu değil, 
küreselleşmenin ve onun krizinin 
dünyaya bir armağanı. Borç sorunu, 
kriz çıktığından beri en çok konu-
şulan ve ülkeler arasında iktisadi 
alandaki çatışmaların ana nedenleri 
arasında yer almakta. 
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Borçlanma Sorunu
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II-Borçlanma Sorunu ya da Borç-Deflasyon 
Sarmalı

Deflasyon, enflasyona alışkın bir ülkenin yurttaşları 
olarak bizler için ters bir kavramdır. Latince flatus 
sözcüğünden türeyen deflasyon, hava kaçırma, 
sönme anlamına gelir. Biz yıllarca enflasyonu atalet 
kazanmış bir sorun olarak gördüğümüzden dolayı 
fiyatlardaki düşüşün sorun olabileceği hiç aklımıza 
gelmemiştir. Ancak küresel krizin ilk yıllarında 
fiyatlardaki düşüş ile birlikte üretimdeki azalma 
dünyanın başına bela oldu. Bundan dolayı da bu 
krize deflasyonist kriz, hatta kimi zaman daha ileri 
gidip  resesyonist kriz denildi. 

Krizin deflasyonist yönünün ağır basması  ile alınan 
ilk önlemler, faiz oranlarını aşağıya çekmek ve para 
arzını artırmak oldu. Doğrusu bu atağın, başlangıçta 
özellikle Avrupa ve Japonya’da pek bir etkisi olmadı. 
Faiz oranları reel olarak negatif düzeye inmesine 
rağmen ne tüketim yapan oldu, ne de yatırım yapan. 
Peki neden? Sorunun yanıtını vermek için, 1929 
bunalımı çerçevesinde ve kuramsal boyutta iki 
iktisatçının görüşlerinden yararlanmak gerekiyor.

2007/2008 krizine değin 1929 krizi dünya 
ekonomisinin yaşandığı en büyük krizdi. Hemen 
her konuda olduğu gibi iktisatçılar, krize doğal 
olarak farklı şekillerde yaklaştılar. O tarihlerde 
ABD’nin önde gelen Neoklasik iktisatçılarından 
I.Fisher, krizi hafife almış ve geçici bir dalgalanma 
gibi görmüştü. Buna karşılık Keynes, krizin 
derinleşeceğini ve sorunun sadece parasal önlemler 
ile çözülemeyeceğini vurgulamıştı. Gelişmeler 
Keynes’i haklı çıkardı. 1929 krizi ABD başta 
olmak üzere dünyayı büyük bir deflasyonist 
krize sürükledi. ABD’de işsizlik oranı %30’lara 
ulaştı, sanayi üretimi 1932 yılına gelindiğinde 
1929 yılına göre %50 düştü. Keynes, ekonominin 
kendi dinamikleriyle (fiyat mekanizmasıyla, 
mahreçler yasası ile) bunalımdan çıkılamayacağını 
gördüğü için, devletin ekonomiye müdahalesinin 
zorunluluğunu dile getirdi. Çünkü Keynes 
deflasyonun talep yetersizliğinden kaynaklandığını 
(Marks’dan sonra) tespit etmişti. Ona göre özel 
kesim (hanehalkı ve firmalar), tüketim ve yatırım 
harcaması yapmıyorsa, kamu harcamaları artırılarak 
efektif talep artışı sağlanabilirdi ve böylece talep 
yetersizliği ortadan kaldırılabilirdi. Nitekim öyle 
de oldu. Önce Roosevelt’in 1932 yılındaki “yeni 

anlaşma” (New Deal) önlem paketi ardından II. 
Dünya Savaşı kapitalist dünyanın bunalımdan 
çıkışını sağladı. 

1929 krizinin gelişim sürecini iyi yakalayamayan I. 
Fisher, buna karşın deflasyonist süreçte  tüketicilerin 
ve yatırımcıların harcama eğiliminden neden 
vazgeçtiğini doğru analiz etti. Ona göre deflasyonist 
krizde harcama yapılmamasının nedeni tüketicilerin 
ve yatırımcıların çok borçlu olmalarıdır. Borçlular 
adeta bu süreçte yere çakılmış durumdadır. Üstelik 
fiyatlar düştüğü için borçlarının reel değeri de 
yükselmektedir1. Fisher, burada bugünkü krizi 
anlamada da işimize yarayacak bir çözümleme 
yaptı.   
Tablo: Kriz Öncesi ve Sonrası Seçilmiş Ülkelerde 
Kamu Borç Stoku/GSYH

∨ 2007 ∨ 2015

Belçika   93.8 126.8

Fransa   75.6 121.0

Almanya   64.2   78.0

Yunanistan 112.8 181.6

İrlanda   23,9   91.5

İtalya 110.7 157.3

Japonya 175.1 234.0

Meksika   37.9   53.5

Portekiz   78.1 149.2

İspanya   41.7 116.8

İngiltere   51.4 112.6

ABD   77.2 125.9

Türkiye   38,2   27,4

Çin   29.0   42,9
Kaynak: OECD veri tabanı ve https://tradingeconomics.com/
ireland/government-debt-to-gdp. Erişim tarihi, 6 Haziran 2017.

Çözümün sırrı yine devlet müdahalesinde 
yatmakta idi. Öyle de oldu. ABD’de devlet ancak 
bankaların ellerindeki geri dönmeyen, adeta çöp 
niteliğindeki bu kredileri (subprime, eşik altı) 
satın alarak borç deflasyon sarmalını kırabildi.  
Yetinilmedi kriz sürecinde toplam talebi artırmak, 
özel kesim tüketim ve yatırımlarını uyarmak 
için kamu harcamaları artırıldı. Bu da başta ABD 
olmak üzere birçok ülkede para arzı artırılarak ve 
daha fazla devlet tahvili çıkarılarak yapıldı. ABD 
göreli üstünlüğü nedeni ile bu tahvilleri uygun faiz 
oranlarından cari fazlası olan (Çin gibi) ülkelere 
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sattı.Kamu harcamalarının artırılmasına yönelik 
paketler açıklayan ülkelerin başında yer alan ABD 
ve Japonya’nın ortak özelliği kamu finansmanında 
sorun yaşamaları, yani çok borçlu olmaları idi. 
Ancak bu durum sadece iki ülkeye özgü değildi.  
Birçok ülkede kamu borç stokunu döndürmek ile 
ilgili sorun yaşandı/yaşanıyor.

Kamu harcamalarının nasıl finanse edileceği krizin 
başlangıcında umursanmadı ise de, krizin belli bir 
aşmasına gelindiğinde ekonominin finansmanın 
maliyetinin ne olacağı uluslararası medyada ve 
iktisat çevrelerinde tartışılmaya başlandı.

Bu tartışmalar iyi ve kötü senaryolara göre 
yapılıyordu; fakat hangi senaryo olursa olsun durum 
iç açıcı değildi. Kriz sonrası ülkeleri büyük bir 
borç yükü bekliyordu. İyi senaryoya göre 2010’da 
gelişmiş ülkelerde kamu borcunun gayrisafi yurtiçi 
hasılaya (GSYH) oranı %110 iken kötü senaryoya 
göre %125’e çıkmaktaydı, 2016 yılının sonunda 
ikisinin ortalaması oldu, %113 oldu. Gelişmekte 
olan ülkelerde ise oranlar ilk senaryo için %40, 
ikinci senaryo için ise %50 idi, 2016’da daha kötü 
bir orana %52,6’ya2  ulaşıldı. 

Çanlar Çinliler İçin Çalıyor

Çin, Mao’nun ölümü sonrasında çalkantılı bir 
dönemden geçti. Sonra siyasi istikrarı buldu (ama 
bu övünülecek bir istikrar değil). Ekonomide ise 
liberalizmi seçti. Daha doğrusu devlet kapitalizmini 
seçti. 

Çin 2005’te Dünya Ticaret Örgütü’ne üye oldu. 
Bu sayede Batılı ülkeler Çin’de daha rahat at 
koşturuyorlardı. Üstelik karşılaştırmalı üstünlük 
teorisine uygun olarak (ve de faktör donatım 
teorisi) kendi ekonomileri için gerekli, ancak üretim 
maliyeti onlar için yüksek olan ara malları, emek 
yoğun ürünleri Çin’in üretmesi sağlandı, sonra da 
bunları düşük fiyattan ithal ettiler. 2007 krizi öncesi 
Çin’de uzun süre ortalama büyüme oranı %10-11 
düzeylerinde seyretti. Krizle birlikte büyüme oranı 
düşmeye başladı ve son yıllarda büyüme oranı  
%6-7’lere takılmış durumda. Çin ekonomisi 
büyüme oranındaki bu kayba belki razı olacaktı 
fakat diğer makro göstergelerde de sorun vardı. 
2010’dan sonra yatırımların GSYH’ye oranı 
gerilerken, tüketimdeki artış oranı da yavaşladı. Bu 
iki harcama, kalemi tekleyince Çin ekonomisini 

yönetenler uzun süredir devam ettirdikleri 
konut harcamalarını teşvik politikasına daha da 
yüklenmeye başladılar. Bankaların konut sektörüne 
yönelik kredi plasmanını artırmak için Çin Merkez 
Bankası sektöre yönelik fonlama yapmaya başladı.

İç talepteki bu sorunlara kriz sonrası bir de dış talep 
sorunu eklendi. Aslında dış talep sadece Çin’in 
sorunu değil, tüm dünyanın sorunu haline geldi. 
Çünkü dünya GSYH büyüme oranı/dış ticarette 
büyüme oranı katsayısı 2000 yılında %2,4 iken, 
2013 yılında %1,7’ye kadar geriledi, oran 2016 yılı 
sonunda ortalama büyüme oranı %3,1 olurken, dış 
ticarette büyüme oranı ise %2,2’de kaldı3.  Ülke 
ekonomilerinde GSYH’deki büyüme oranı düşünce 
doğal olarak ithalat talepleri de (visa versa) düştü.

Çin ekonomisi, ihracat yönelimli ekonomisi 
ile sağladığı yüksek oranlı büyüme ile birçok 
ülkeye örnek gösterildi. Asya'da, Japon ve Kore 
mucizesinden sonra bir de Çin mucizesi yaşandı. 
Ancak yüksek oranlı büyümedeki başarı aynı 
zamanda kendi içinde yeni sorunların türemesine 
de neden oldu. Kriz bir anlamda bunları su üzerine 
çıkardı.

Çin’in izlediği büyüme modeline artık “eski büyüme 
modeli” denmeye başladı. Çünkü ihracata yönelik 
büyüme modelinde iteleyici güç işçi ücretlerinin 
düşük düzeyde olması idi. Şimdi ücretler yükseliyor. 
Geçen yıl reel ücretler %15 dolayında yükseldi. 
Bu, Asya ülkeleri arasında en yüksek ücret artışı 
oldu. Bazı sektörlerde (ayakkabı, elektronik başta 
olmak üzere) ücret düzeyleri Çin’i artık cazip 
olmaktan çıkardı. Çin bu süreçte toplam faktör 
verimliliğini artıracak politikalar da üretemedi. Yani 
ekonomide yenilik yapamadı. Sanayi sektöründeki 
kopyalamaya dayalı büyüme de tek başına yeterli 
olamamaya başladı. Üstelik krizin etkisi ile Çin’den 
ithalat yapanlar sürekli olarak düşük fiyattan 
mal talep etmeye başladı. Çin’de enflasyon oranı 
2017’nin Nisan ayına gelindiğinde %1,2’ye kadar 
geriledi. Üstelik üretici fiyatlarındaki enflasyon 
TÜFE’den daha düşük düzeyde kaldı. Bu da kar 
oranlarını aşağıya çeken bir olgu oldu.

2016 yılından bu yana Çin kaynaklı "yeni bir kriz 
mi geliyor" korkusu piyasalara egemen oldu. 2017 
yılının ilk çeyreğinde  büyüme oranı %6,9’a kadar 
geriledi. Sorun sadece bu kadarla da kalmadı, 
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kalmayacak. Çünkü Çin ekonomisinde yüksek 
büyüme oranlarının yarattığı balonlar, kırılganlıklar 
var. Bunları birkaç başlık altında toplamak mümkün:

 � Emlak balonu: Emlak piyasasında fiyatlar şişmiş 
durumda. Hükümet, fiyatların geri dönmemesi 
için sektöre yönelik talebi besleyecek kredi 
arzını artırdı; bu, balonu daha da büyüttü. 2016 
yılında konut kredilerinde büyüme oranı 2015 
yılına göre %8,5 oldu.4  

 � Menkul kıymetler (varlık) balonu: Bunun 
yaratıcısı uluslararası finansal kuruluşlardır. 

 � Kredi genişlemesi balonu: Çin kredi 
genişlemesine iki nedenle başvurmuştu: tüketimi 
ve yatırımı artırmak. Çünkü 2010 yılında 
tüketimdeki büyüme oranı %9,4 iken, 2014’de 
%6,9’a gerilemişti. Yatırımlardaki büyüme 
oranı da aynı yıllar için %15,3 ve %7,6 oldu. 
Yani GSYH’nin iki önemli bileşeni tüketim ve 
yatırımların büyüme oranı düşüyordu.

 � Borç balonu: Çin’de özel sektör ve hanehalkı 
borçlanma oranı yüksek. Aslında kamu 

borçlanması ile birlikte Çin’in borçlanma oranı 
yüksek. Toplam borcun GSYH oranı 2000 
yılında %121 iken, oran 2014’e %282’ye, 
2017’nin başında %277’ye ulaştı.

III-SONUÇ

Parasal genişlemenin ya da borçlanmanın sonu 
hep hüsran oluyor. Çin’in bu duruma düşmesinin 
altında yatan olgu, büyüme oranındaki yavaşlama ve 
finansal sistemdeki kredi genişleme hızındaki aşırı  
artıştır.  Çin 2016 yılında %6,7 büyüdü, bu oran 1990 
yılından bu yana  ki en düşük büyüme oranı oldu.

Borçlar artarken büyüme oranı düşüyor ise Borç/
GSYH oranı da doğal olarak artmakta. Birçok defa 
yazdık; borçlanma oranın düşük olması, borç riskini 
ortadan kaldırmaz. Çünkü borç bir stok değişken 
iken, gelir (GSYH) bir akım değişkendir. Dolayısı ile 
bu oran oynaktır. Nitekim Kamu borç stoku/GSYH 
oranı Çin’de 5 yıl önce  %30’lar düzeyinde iken, 
oran 2015’de %43’ü, şimdilerde %50’leri buldu. 
Oran yükseldi, çünkü GSYH artış oranı azaldı.
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2017 yılına gelindiğinde Çin’in toplam Borç 
Stoku/GSYH oranı %277’ye erişti. Çin’den daha 
borçlu olan ülke %372’lik oran ile Japonya. Çin’in 
borç stokunda önemli paya sahip olan kesim özel 
sektör. Onların borçlanma oranı %220 dolayında. 
Hanehalkının borçlanma oranı ise %35 düzeyinde. 

2007/2008 krizi Çin’in ihracat hacmini daralttı. 
Çin dış talepteki bu daralmayı yurtiçi tüketim ve 
yatırım harcamalarını artırarak telafi etmek istedi. 
İnşaat harcamalarını artırdı, Türkiye’deki gibi konut 
seferberliğine girişti, yerel yönetimlerin borçlanarak 
yatırım yapmalarının yolunu açtı. Mega projeler 
başlattı (hızlı trenler, tüneller). Bu harcamalar Çin’in 
büyüme oranını %6-7 bandında tuttu fakat her kesim 
kredi genişlemesi ile çok borçlandı. Sonuçta Çin borç-
durgunluk sınırına geldi. Çin’in buradan dönmesinin 
maliyeti iktisadi ve siyasi anlamda yüksek olacak. 
Çünkü baskıcı kimliği öne çıkmış bir hükümet ancak 
ekonomik genişleme ile kitleleri susturuyordu. Şimdi 
bu ortadan kalktığında, halkın ülkedeki yandaş 
kapitalizmi (crony capitalism) sorgulaması artacak.

İki nedenden dolayı Çin’i izlemeliyiz. İlki Çin’in 
siyasi çalkantılara gebe olmasıdır. Yakında 
dalgalanmayı göreceğiz. İkincisi ise Çin’den 
çıkarmamız gereken dersler var. Belki kulağımıza 
küpe olur.

Son Notlar
1 Fisher, 1933, “The Debt-Deflation Theory of Gre-

at Depressions“, Econometrica, Vol. 1, No. 4 ,Oct., 
pp. 337-357

2 Gerçekleşen borç oranları IMF, Fiscal Monitor, 
October 2016’dan alınmıştır.

3 Bu veriler IMF, World Economic Outlook, April 
2017’den alınmıştır.

4 http://www.imf.org/external/research/housing/

Bir ‘kağıt katlama sanatı’ gibi algılansa da 
aslında origami kağıt katlama sanatından öteye 
farklı becerilerin kazanılmasını sağlar. 
Origami çocukların gerek davranışsal, gerek 
sosyal-duygusal, gerekse dil-matemetiksel ve 
psiko-motor gelişimlerinde en az malzeme 
ile en kısa zamanda sağladığı katkı ile 
çocukların öğrenme süürecinin eğlenceli hale 
gelebileceğinin en güzel kanıtıdır.  

Origami
Gökçen Atamgüç




