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Euro/Dolar Kuru ve Çin'in
Kokmuş
Kokmuş Tezekleri
30 milyon USD ve 80 milyon USD.
Birinci rakam Çin'in yabancı döviz rezervine her saat
eklediği miktar. Đkinci rakam ABD'nin her saat
kaybettiği sermaye, yani dış açığındaki artış
(yabancıların ABD'den aldığı değerli varlıklar). Bu
böyle giderse işin kaç yılda nereye gideceği açık
elbet. Herkes biliyor bu böyle gitmeyecek.

Londra'daki gayrimenkul fiyatlarının yüksekliğini herkes
duymuştur. Çin'in dolar rezervinin büyüklüğü tüm
Londra'daki gayrimenkulün hepsini satın alır ve
Çinlilerin elinde hala yarım trilyon dolar kalır.
Zavallı Çin! O kadar para orada yatıp duruyor!

Dolar/Euro kuru %20 değiştiğinde çinin kaybının 300
milyar dolar olacağı tahmin ediliyor. Bu Çin'in yıllık
üretiminin %13’ü büyüklüğünde. Yani piyasaları en az
%10 indirecek bir rakam. Zaten öyle oldu!
Çin'in şu andaki dolar rezervinin büyüklüğü 1.5 trilyon
dolar. Bu ABD Merkez Bankası'nın (Fed) altın
rezervlerinin tümünü üç defa alacak büyüklükte.

Çin ne yapabilir?
Para pislik gibidir. Đnanmıyorsanız Paris Hilton'a bir
bakın. Eğer bir yerde çok fazla birikirse eski tezek gibi
kokmaya başlar. Çin elbette bu durumda gidip bir
sürü alet adavet alıp kokan tezeği etrafa saçacak.
2004 yılında piyasada eski inşaat makinesi bile zor
bulunuyordu. Çinliler gelip hepsini alıp gitmişler. Şimdi
tezeklerini yüklemişlerdir. Bu kadar tezekle ne
yapacaklar. Belki Donald Trump'dan bir ev satın alırlar
ya da Steve Wynn'den bir Picasso? Yok, yok! Bunu
zengin olunca yapacaklardır.

Elbette Çin büyümesi için ihtiyacı olan her şeyi
almaya başlayacak. Ekipman, madenler, petrol
alanları, çiftlik ürünleri, belki çiftlikler. Ben Almata'daki
Amerikan Üniversitesi’nde çalışırken alabildikleri tüm
doğal gaz ve petrol alanlarını ve firmalarını alıyorlardı.
Yeter ki satacak ol. Antalya'daki kurt turizmciler ve
emlakçılar belki size turist olarak gelirler ya da onlara
da kıyıda evler satarsınız. Yok, yok! Hemen iştahınız
kabarmasın. Buna daha var. Bir zengin olsunlar
ondan sonra.
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ABD'de Kansas'da bir dönüm tarım
arazisi 1250 ile 2500 dolar arasında
gidiyor. Hadi ortalama 2000 dolar
olsun ki matematiği kafadan
yapabilelim. Cebinizde 1.5 trilyon
dolarınız varsa rüya ülkede bayağı
büyük bir parça alırsınız – yani 750
milyar dönüm. Kansas yalnızca 21.19
milyon dönüm. Bu durumda Çin tüm
Kansas'ı alabilir ve hala cebinde
1457.62 milyar doları kalır. Bu para ile
Alabama, Nebraska, Iowa, South
Dakota, North Dakota, Missouri,
Arkansas, Louisiana, Colorado, New
Mexico, Montana, Wyoming,
Oklahoma, Florida, Texas ve beklide
California'taki tüm çiftlik arazilerini
satın alabilirsiniz.

parça satın almaktadırlar. Şimdi Dow
Jones'un kapitalize olmuş değeri 3
trilyon dolardır. Çin bunun yarısını
alabilir.
Çin tüm bunları yapsa ne hoş olmaz
mıydı! Sonuçta Amerikalıların çoğu
Çin fabrikalarında çalışıyor olurdu! Ya
da iç organlarını Çinli doktorlara
satıyor olurlardı. Ne güzel bir dünya!
Dostça kalın.

Saatte 80 milyon dolarlık sermaye
kaybı ile yabancılar ABD'yi parça
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Eastern Mediterranean University
Established in 1979, Eastern
Mediterranean University offers
programs fully recognized by
Council of Higher Education in
Turkey. Having completed its
physical infrastructure, the
campus spreads over an area of
2200 acres.
The University owns
unprecedented campus facilities,
and creates a multicultural
environment with students
coming from 68 countries and
highly qualified faculty members

* Usual disclaimer applies.

from 35 different nations. There is
a perfect harmony and dialog
between the students and the
faculty. Thanks to the modern
understanding of education
shared by all, students are
trained as individuals thoroughly
learned and endowed with
excellent research skills, who can
generate new knowledge, who are
aware of and meticulous about
environmental issues, who are
creative, confident and ready to
compete with the world youth.

