
1 
 

İŞADAMLARI DERNEĞİ 

AR-GE RAPORU 

R. NO  : 124 

R. TARİHİ  : 16.02.2021 

Gündem : Küresel Borç yükü, Cari açık ve borçlar  

Başlıca Ekonomilerin Brüt kamu Kesimi Borç Yükü (Borç Stoku/GSYH %) 

 

BORÇ YARATMAYAN BÜYÜME GEREĞİ 

Bunun olmaması için cari açığı düşürmek gerekiyor. Çünkü cari açık kısa vadede dövize talep, 

orta ve uzun vadede borç yükünün artışını doğuruyor. Her iki vadede de kısıtlar var. Kısa 

vadede döviz rezervlerini artırma gereği bulunuyor. 

Orta ve uzun vadede ise dış borçları daha fazla artırma marjımız pek yok. Dış borçların 

GSYH’ya oranının yüzde 60’ı bulması gelişmekte olan bir ekonomi için yüksek. 

FİNANSAL KESİM DIŞI FİRMALARIN NET DÖVİZ AÇIĞINDA GERİLEME 

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, geçen yılın ekim sonu itibarıyla bir önceki 

aya göre 5 milyar dolar azalarak 157 milyar 235 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz 

Varlık ve Yükümlülükleri - Ekim 2020" verilerine göre Ekim 2020 dönemine ait finansal kesim 

dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri tablosu değerlendirildiğinde; bir önceki ay 

verilerine kıyasla varlıklar 8 milyar 27 milyon dolar, yükümlülükler 3 milyar 37 milyon dolar 

arttı. 

Net döviz pozisyon açığı, bir önceki aya kıyasla 4 milyar 990 milyon dolar azalarak 157 milyar 

235 milyon dolara indi. Finansal kesim dışındaki firmaların varlıkları 138 milyar 813 milyon 

dolar, yükümlülükleri 296 milyar 48 milyon dolar olarak gerçekleşti. 

Varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat 3 milyar 959 

milyon dolar, ihracat alacakları 3 milyar 694 milyon dolar ve yurt dışına doğrudan sermaye 

yatırımları 224 milyon dolar arttı. 

20 Yılda Cari Açık 567 Gelen Para 593 Milyar Dolar 

 

Yukarıdaki tablodan görülebileceği gibi, geçmiş 20 yıllık dönemde yüksek cari açıklar 

borçları artıran temel etken olmuş. 2001-2020 arasını kapsayan 20 yıllık dönemde 567 
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milyar dolarlık cari açık verdik. Bunun için 592.6 milyar dolar finansman bulduk. Fazlasını da 

rezervlere aktardık. Ama aynı dönemde dış borç stoku 321.5 milyar dolar arttı. Stoktaki bu 

artışın cari açığa oranı yüzde 57 oluyor. Her 10 milyar dolarlık cari açık, 5.7 milyar dolarlık 

dış borç artışına yol açıyor veya bu yolla finanse ediliyor. 

Yani finansmanı bulsak ve cari açık versek bile dış borcumuz büyüyecek. Ancak burada sınıra 

gelinmiş gibi gözüküyor. Dolayısıyla elzem olan dış borcu büyütmeyecek bir büyüme 

sağlamak.  

 


