
9/23/2017 Ege Cansen: Hacim çok, gelir az – Sözcü Gazetesi

http://www.sozcu.com.tr/2017/yazarlar/ege-cansen/hacim-cok-gelir-az-2018812/ 1/3

EGE CANSEN

Hac m çok, gel r az
21 Eylül 2017 Yazarlar

Revize edilmiş resmi istatistiklere göre Türkiye'nin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası

(milli gelir diye okuyabilirsiniz) 2017 yılının ilk çeyreğinde yüzde 5.2, ikinci

çeyreğinde ise yüzde 5.1 artmış. Yine resmi hesaplara göre ilk çeyrekteki (ocak,

şubat, mart) yüzde 5.2'lik büyümenin, yüzde 2.2'si mal ve hizmet ihracatının,

mal ve hizmet ithalatından daha fazla artmasından kaynaklanmış. Diğer bir

değişle eğer böyle bir ihracat artışı olmasaydı birinci çeyrekteki GSMH

büyümesi yüzde 3 (5.2 eksi 2.2) olacaktı. Hakeza 2017'nin ikinci çeyreğinde

(nisan, mayıs, haziran) GSMH, yüzde 5.1 büyümüş. Bu büyümenin de yüzde

1.8'i de mal ve hizmet ihracatının, aynı dönemdeki ithalatından daha çok

artmasından kaynaklanmış. Yani böylesi bir ihracat artışı olmasaydı büyüme

yüzde 3.3'te kalacaktı. Ben de bu sonuçlar “Cari İşlemler Açığı” değişmeleriyle

tahkik edilmelidir diye düşündüm. Netice itibariyle mal ve hizmet ihracatı, mal

ve hizmet ithalattan fazla artmışsa, bunun yansıması “Cari İşlemler Açığı”

rakamlarında da gözükmelidir. Yani 2017 yılında, 2016'ya göre cari açık

küçülmüş olmalıdır. Küçülmemişse bir izahı olmalıdır.

CARİ AÇIK ARTIYOR

Resmi istatistiklere göre 2016 yılının ilk çeyreğinde “Cari (İşlemler) Açığı” 7.87

milyar dolarmış. 2017 yılının aynı döneminde “Cari Açık” 7.96 milyar dolar

olmuş. Yani küçülmemiş az da olsa artmış. İkinci çeyrekte fark daha da ciddi

olmuş. 2016 yılında 11.16 milyar dolar olan açık, 12.86 milyar dolara çıkmış.

Bırakın daralmayı cari açık 1.7 milyar dolar genişlemiş. Görünen o ki; 2017

yılında Türkiye'nin GSMH'sı 800 milyar dolar civarında oluşacak. Dolarının TL

cinsinden fiyatının artması yüzünden Türkiye'nin GSMH rakamı TL olarak

artarken dolar olarak düşebiliyor. Bazen de tersi oluyor. GSMH ilk yarıda 381

milyar dolar oldu. Eğer resmi hesaplara göre büyümenin yaklaşık yüzde 2'si mal

ve hizmet ihracatının, ithalatından daha hızlı artmasından kaynaklanmış olsa,

cari açığın kabaca 7.6 (yüzde 2 çarpı 381) milyar dolar daralması gerekecekti.

Hâlbuki açık 1.7 milyar dolar genişlemiş. Şeytan bunun nesinde?

ZİNCİRLENMİŞ HACİM ENDEKSİ
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Resmi makamlarca açıklanan Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla büyümesi “parasal” değil

“miktarsal” dır. Bu hesaba “Zincirlenmiş Hacim Endeksi” (2009=100) deniyor.

Sosyal bilimlerin en büyük sorunu ölçmedir. Gerek ölçülen şeyin tanımı, gerek

kullanılan ölçü birimi, gerek ölçme yöntemi, gerekse ölçüldüğü iddia edilen

şeyin ne kadar ölçülebilir olduğu gibi yanıtlaması çok çetin sorular vardır. Çare,

mademki ölçümde sorunlar var deyip ölçü almaktan (mesela milli gelir

muhasebesinden) vazgeçmek değildir. O zaman sosyal bilimler ve özellikle

iktisat bilim olmaktan çıkar. Ama GSMH büyümesi gibi siyaseti çok ilgilendiren

rakamlar açıklanırken, yapılan ölçümün ve bulunan rakamın “ne anlama geldiği”

kamuya doğru dürüst anlatılmalıdır. Aksi takdirde hem bu rakamların güvenirliği

ve hem de yayımlayan kuruluşların itibarı düşer. 

Son söz: Aritmetik doğru, hesap yanlış olabilir.
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