Ekonomik Görünüm
Yeni sistem, yeni program?
Temmuz 2018

Giriş
Türkiye 24 Haziran’da çok önemli bir seçimi geride
bıraktı. Cumhurbaşkanlığı seçimini hâlihazırda
Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten AK Parti adayı
Sn. R. T. Erdoğan ilk turda kazanırken, milletvekili
seçimlerinde ise AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu
Cumhur İttifakı Parlamento’da çoğunluğu elde etti. Bu
şekilde 16 Nisan 2017’de yapılan referandum ve 24
Haziran 2018’de yapılan seçimlerin ardından yeni bir
hükümet sistemine geçiş yapılmış oldu. Yeni sistemin
sadeleştirilmiş, 16 bakandan oluşan ilk kabinesi
de belirlendi*. Şimdi ise sıra, uygulanacak ekonomi
politikaları ile yeni kurumsal çerçevenin belirginlik
kazanmasına geldi. Yeni oluşturulan kabinede Hazine
ve Maliye Bakanlığı görevine getirilen, bir başka
deyişle ekonominin kaptan köşküne oturan Sn. Berat
Albayrak’tan gelen enflasyonu düşürmenin öncelikli
hedef olduğu ve maliye politikasının da buna destek
vereceği şeklindeki ilk mesajlar yatırımcılar tarafından
oldukça olumlu karşılandı.
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Ayrıca Sn. Albayrak, Orta Vadeli Program’ın (OVP)
kısa zaman içerisinde açıklanacağı vurgusu yaptı.
Piyasaların kapsamlı bir bakış, hatta program
beklentisi içinde olduğu bu dönemde, yeni OVP – ve
buradaki hedefler ve politika detayları – önümüzdeki
döneme ışık tutması açısından oldukça önemli olacak.
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Son Raporumuzdan bu yana (Global Ortam
Değişirken, Mayıs 2018) gerek siyasi, gerekse
küresel gelişmelerin etkisiyle zor bir dönem geçirdik.
Özellikle küresel koşulların ülkemizin de dâhil olduğu
gelişmekte olan ekonomiler (GOE) için olumsuz yönde
geliştiğini gittikçe daha belirgin şekilde hissediyoruz.

Yeni sistemde aynı zamanda
muhtelif kurul ve başkanlıklar
bulunuyor. Detaylar için bkz.
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı
Hakkında Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi, Resmi Gazete,
10.7.2018.
*
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Dışarıdaki mevcut bu ortamda, ekonomimizin
teşviklerle aşırı ısınması, büyüme kompozisyonunun
sağlıksız olmayı sürdürmesi ve temel
kırılganlıklarımızda – enflasyon ve cari açık tarafında
-- yaşanan artış nedeniyle, Türkiye’ye dönük yatırımcı
endişeleri de arttı.
Buna, siyaset tarafındaki belirsizlikler ve ekonomi
politikalarına dönük karmaşık mesajların da
eklenmesiyle, Türkiye’nin GOE piyasalarından
negatif ayrışması genelde devam etti. Hatta MayısHaziran döneminde GOE piyasalarındaki satışların
merkezinde, Arjantin’den sonra Türkiye endişeleri yer
aldı. Bu çerçevede MSCI GOE Endeksi Temmuz ortası
itibariyle yılın başına göre %8 civarı düşüş sergilerken,
Türkiye Endeksi %40 düşüş gösterdi (Grafik 1).

Grafik 1 - MSCI: Türkiye ve GOP (Ağustos 2008=100)
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BIST-100 Endeksi de yine aynı zaman dilimi içerisinde
%20 düşüş gösterirken, BIST-100’ün dolar cinsinden
bakıldığında küresel krizden bu yana en düşük
düzeylerinde olduğu görülüyor. Lira’da da sert değer
kayıpları sürdü. USD/TL kurunda sene başından bu
yana yaşanan artış Temmuz ortası itibariyle %30’a
yaklaşırken, sepet kurda (0,5USD+0,5EUR) biraz daha
düşük, %25 civarında oldu.
Risk görünümünü yansıtan ve piyasalar tarafından
çok önemli bir gösterge olarak algılanan 5-yıllık CDS
primleri ise sene başındaki 160 civarı seviyelerinden
330’a doğru kayda değer bir artış sergiledi.

Benzer şekilde, 2 ve 10-yıllık tahvil faizlerinde de gerek
risk görünümü gerekse de enflasyonda yaşanan artışa
bağlı olarak yeni rekorlar gördük. Seçimlerin geride
kalmasının ardından uygulanacak ekonomi politikaları,
yeni kurumsal çerçeve ve kırılganlıkların seyrine ek
olarak, büyümede yavaşlamanın nasıl gelişeceği veya
yavaşlamanın dozu -- yani yumuşak mı, sert mi olacağı
-- piyasalar açısından belirleyici olacak.
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Nitekim raporumuz yayına hazırlanırken gerçekleşen PPK toplantısında
– 100 baz puan artış şeklinde piyasa beklentilerinin aksine -- TCMB’nin
faiz artırımına gitmemesi Türk varlıkları ve kur üzerinde yeni bir baskı
dalgası oluşturmuştu.
1
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Yine, makro tahmin yapmanın çok zor olduğu, gerek
dışarıda gerekse de içeride derin belirsizliklerin
devam ettiği ve piyasada çalkantılarının sürdüğü bir
dönemden geçiyoruz.1 Küresel tarafta özellikle ABD
para politikasının seyri; artan korumacılık eğilimleri, bu
eğilimlerin gölgesinde Çin ekonomisinde devam eden
dönüşüm süreci ve GOE’lere yönelik yatırımcı algısı
izlenmesi gereken en önemli başlıkları oluşturuyor.
İçerde ise Mart 2019 mahalli seçimleri öncesinde
siyasetin ekonomide nasıl bir rota izleyeceği en temel
konumuz. Bu açıdan raporumuzda yer alan 2019
tahminlerine özellikle temkinli yaklaşmak gerekiyor.
Yılın geri kalan kısmı ve 2019 yılı için gösterge
niteliğindeki tahminlerimizi kısaca özetleyecek
olursak, bu yıl -- 2017’ye göre -- büyümenin belirgin
yavaşladığı, ancak kırılganlıkların yüksek seyrettiği bir
yıl olarak kapanacak gibi duruyor (Grafik 2).

Grafik 2 - Büyüme ve Dengesizlikler
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Rakamsal olarak büyümenin – kuvvetli ilk yarı
performansının yılın ikinci yarısında belirgin
zayıflaması tahmini altında -- %4’lere yavaşlaması;
enflasyonun ve cari açığın ise yılı – sırasıyla -- %15-%16
bandında ve %6’nın üstünde kapatmasını bekliyoruz
(Tablo 1). TCMB’nin ise – inandırıcı bir program
bağlamında – faizi yeniden arttırarak, kuru yılın geri
kalanı ve 2019 için görece istikrara kavuşturmasını
bekliyoruz. 2019’da büyümenin yavaşlaması ile
kırılganlıklarımızın görece azalacağını tahmin ediyoruz.
Her zamanki gibi bu baz senaryonun yanında
daha olumlu ve olumsuz senaryoları da düşünmek
mümkün. Olumlu senaryoda, pragmatik ekonomi
yönetimi, daha destekleyici bir küresel ortam ve
Türkiye’nin uluslararası ilişkilerinde belirgin iyileşme
bizi – kırılganlıkların çok da artmadığı -- daha yüksek
bir büyüme ortamına taşıyabilir. Kapsamlı bir
program ise bu denklemi – kısa vadede büyümeyi
yavaşlatsa da – orta vadede çok olumlu bir noktaya
getirebilir. Öte yandan net bir şekilde sıkılaşmakta
olan küresel para politikaları ve kapsamlı bir program
beklentisinin karşılanamaması, Türkiye’ye karşı
maalesef zaten oldukça bozuk olan yatırımcı algısı ile
birleşerek, bizi daha olumsuz, ekonomide daralmanın
yaşanacağı bir patikaya taşıyabilir.

Tablo 1 - Temel Makro Göstergeler
Büyüme (GSYH; %)
Enflasyon (TÜFE, dönem sonu)

2015

2016

2017

2018t

2019t

6,1

3,2

7,4

4,0

3,5

8,8

8,5

11,9

15,5

12,2

-32,1

-33,1

-47,4

-52,6

-44,0

-3,7

-3,8

-5,6

-6,4

-5,1

-63,4

-56,1

-76,8

-81,9

-76,9

Enerji İthalatı (net, milyar $)

33,3

24,0

32,9

40,6

41,3

Doğrudan Yabancı Yatırımlar (milyar $; net)

12,9

10,2

8,2

7,5

7,5

Döviz Kuru (TL/$; yılsonu, Aralık ortalaması)

2,92

3,50

3,84

4,90

5,20

10,75

8,50

12,72

19,25

19,25

10,9

10,8

13,4

21,0

20,0

Merkezi Hükümet Faiz Dışı Fazlası (GSYH'ya
oran olarak)

1,3

0,8

0,3

-0,7

-0,4

Merkezi Hükümet Bütçe Dengesi (GSYH'ya
oran olarak)

-1,0

-1,1

-1,5

-2,7

-2,6

Merkezi Hükümet Brüt Borç Stoku (GSYH'ya
oran olarak)

29,0

29,1

28,2

28,8

28,0

Cari Denge (milyar $)
Cari Denge (GSYH'ye oran olarak)
Dış Ticaret Dengesi (milyar $; TUİK tanımı)

Bankalararası Faiz Oranı (yılsonu ort. 5 iş
günü; basit; %)
Gösterge DİBS Faizi (Aralık ortalaması;
bileşik, %)
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Küresel Görünüm
Küresel büyümenin, 2018 yılının ortaları itibariyle
sağlıklı seyrini sürdürmekle beraber görece olarak
ivme kaybettiğini görüyoruz2 . İlk çeyrekte büyüme
birçok ülkede 2017 zirvelerinden gerilerken, öncü
göstergeler ikinci çeyrekte de benzer bir tabloya işaret
ediyor. Risklerde yaşanan artışı da eklediğimizde,
geçtiğimiz yılın ‘senkronize ve güçlü’ büyüme
iyimserliğinin bir nebze zayıfladığını söylemek
mümkün.

Anasayfa1

İşsizlik oranlarında düşüş genel olarak devam
ederken, emtia fiyatlarında yaşanan artışa paralel
olarak gelişmiş ekonomilerin (GE) enflasyon
oranlarında bir yükseliş yaşandı, ancak çekirdek
göstergeler büyük oranda merkez bankası
hedeflerinin altında seyretmeyi sürdürüyor. Enflasyon
Arjantin, Türkiye – ve elbette Venezuela – gibi
birkaç örnek dışında GOE genelinde de ılımlı seyrini
sürdürüyor.
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Yaşanan ivme kaybında imalat sanayi büyümesi ile
küresel ticaretteki ılımlılaşma etkili. Nitekim JP Morgan
Küresel imalat PMI’ı Haziran’da yaklaşık bir yılın en
düşük düzeyine gerilerken, bunda büyük oranda
durgunluk seviyesinin (50 bandı) hafif üzerine kadar
gerileyen ‘yeni ihracatlar’ alt-kalemi etkili.

Raporumuz 19 Temmuz 2018 tarihine kadar elimizde
olan veri ve gelişmeleri içerir.
2
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Büyüme tahminlerine bakacak olursak, IMF’nin3
Nisan raporundaki küresel büyüme beklentilerinde
değişikliğe gitmediği görülüyor. Buna göre 2017’yi
%3,7 ile kapatmasının ardından küresel büyüme
2018-19’da (her bir yıl için) %3,9’a hızlanacak. GE’lerde
büyümenin bu yıl 2017 seviyesini (%2,4) koruması,
2019’da ise %2,2’ye sınırlı gevşeme göstermesi
beklenirken, 2017’deki %4,7’nin ardından GOE’lerde
büyüme bu yıl %4,9’a 2019’da ise %5,1’e hızlanacak
(Grafik 3, Tablo 2).

Grafik 3 - Küresel Büyüme (%) (IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu)

7,0
6,0

Büyüm e farkı (GOP-GE, sol eksen)
Dünya Üretimi (sağ eksen)

12,0

5,0

Gelişmekte olan piyasalar (sağ eksen)

10,0

4,0

Gelişmiş ekonomiler (sağ eksen)

8,0

3,0

6,0

2,0

4,0

1,0

2,0

0,0

0,0

-1,0
-2,0

3

14,0

1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 2016

Giriş

2

Küresel görünüm

7

Kutu 1: Ticaret savaşları
Kutu 2: GE Merkez Bankaları:
Son gelişmeler
Türkiye ekonomisi

28

Büyüme ve istihdam
Enflasyon ve para politikası
Maliye politikası ve kamu borcu
Ödemeler dengesi ve kur

-2,0
-4,0

IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu, Temmuz 2018
8

Küresel Görünüm
Anasayfa1

Tablo 2 - Dünya Ekonomik Görünüm
Raporu: Büyüme Tahminleri

Güncel tahminler

Nisan 2018 raporuna
göre değişim

2016

2017

2018

2019

2018

2019

Dünya

3,2

3,7

3,9

3,9

0,0

0,0

Gelişmiş ekonomiler

1,7

2,4

2,4

2,2

-0,1

0,0

ABD

1,5

2,3

2,9

2,7

0,0

0,0

Euro bölgesi

1,8

2,4

2,2

1,9

-0,2

-0,1

4,4

4,7

4,9

5,1

0,0

0,0

0,4

2,1

2,3

2,2

0,1

0,1

-0,2

1,5

1,7

1,5

0,0

0,0

6,5

6,5

6,5

6,5

0,0

-0,1

Çin

6,7

6,9

6,6

6,4

0,0

0,0

Hindistan

7,1

6,7

7,3

7,5

-0,1

-0,3

Gelişmekte olan piyasalar
Bağımsız Devletler Topluluğu
Rusya
Yükselen ve Gelişmekte olan Asya

Latin Amerika ve Karayipler

-0,6

1,3

1,6

2,6

-0,4

-0,2

Brezilya

-3,5

1,0

1,8

2,5

-0,5

0,0

Meksika

2,9

2,0

2,3

2,7

0,0

-0,3

Sub-Saharan Africa

1,5

2,8

3,4

3,8

0,0

0,1

Güney Afrika

0,6

1,3

1,5

1,7

0,0

0,0

Gelişmiş ekonomiler

0,8

1,7

2,2

2,2

0,2

0,3

Gelişmekte olan piyasalar

4,3

4,0

4,4

4,4

-0,2

0,1
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Tüketici fiyatları (ortalama)

Kaynak: IMF Dünya Ekononomik Görünümü, Temmuz 2018
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GE merkez bankalarının para politikasında
normalleşme adımlarına bağlı olarak, son
raporumuzdan bu yana küresel ‘finansal koşullarda’,
özel olarak da GOE piyasalarında, sıkılaşmanın
başladığını gördük. Uzun vadeli faizlerde yükseliş
devam ederken, hisse senedi piyasaları rekor
seviyelerden geriledi, volatilite endekslerinde ise
yükseliş yaşandı. Artan kısa vadeli borçlanma
maliyetleri -- örneğin kriz sonrası 2014 yılında %0,2’ye
kadar gerileyen Libor’un son 1 yılda %1,3 düzeyinden
%2,3 düzeyine kadar yükseldiğini hatırlatalım -- ve
dolar endeksinde kısmi güçlenmeye ticaret savaşı
endişelerinin eşlik etmesiyle, GOE varlıklarında,
özellikle de Türkiye gibi “dış kırılganlıkları” yüksek
ekonomilerde sert satışlara tanık olduk (Grafik 4).

Grafik 4 - MSCI: G7 ve GOP (Ağustos 2008=100)
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Bununla birlikte başta BIS4 olmak üzere birçok önde
gelen uluslararası kurum, para politikasındaki bu
son sıkılaşma döngüsünün, finansal koşullarda,
öncekilere göre daha sınırlı bir sıkılaşma yarattığına
dikkat çekiyorlar. Örneğin, Fed’in sıkılaşma adımlarını
başlattığı Aralık 2015’ten bu yana ABD 2-yıllık tahvil
faizlerinde toplamda 150 baz puan civarı bir artış
yaşanırken, aynı dönemde 10-yıllıklarda yaşanan
artış 70 baz puan civarında sınırlı kaldı ve küresel
kriz sonrası 2,5 puana kadar çıkan ABD 10 ve 2 yıllık
tahvil faizi farkı -- ki bu getiri eğrisinin eğimi olarak
düşünülebilir -- 2018 Temmuz itibariyle neredeyse
tamamen yataylaşarak, 0,3 puana kadar geriledi
(Grafik 5).

Grafik 5 - ABD Faiz Oranları
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Hatırlatmak gerekirse Fed, Aralık 2015’ten bu yana
7 kez faiz artırımına gitse de politika faizi (%1,75-%2
aralığında) reel bazda hala negatif; Avrupa ve Japonya
başta olmak üzere birçok GE merkez bankasının
politika faizi ise nominal olarak negatif olmayı
sürdürüyor. Nitekim birçok geniş bazlı indikatör (örn.
Chicago Fed’in Ulusal Finansal Koşullar Endeksi)
finansal koşullarda çok belirgin bir sıkılaşmaya işaret
etmiyor.
Bunda Fed’in sıkılaşma adımlarını oldukça yavaş/
kademeli ilerletmesi, başta Avrupa ve Japonya olmak
üzere diğer GE merkez bankalarının genişlemeci
duruşlarını sürdürmesi ve enflasyon beklentilerinin
zayıf seyretmeyi sürdürmesi etkili faktörler. Dolayısıyla
Fed’in –özellikle bilanço daraltılması tarafındaadımlarını kademeli olarak hızlandıracak olması ve
diğer GE merkez bankalarının da sıkılaşma adımlarını
atmasıyla önümüzdeki dönemde finansal koşullardaki
sıkılaşmanın hızlanacağını söylemek mümkün. Bu
durum, ortamın özellikle de GOE’ler için daha da
zorlaşacağı anlamına geliyor.

Ülke ve bölgeler bazında büyüme ve enflasyon
görünümüne dönecek olursak, GE’ler tarafında ABD
ekonomisinin görece dirençli seyrini sürdürdüğü, Euro
Bölgesi ve Japonya’da büyümenin 2017 zirvelerinden
yavaşlamakta olduğu, İngiltere’de de benzer şekilde
ivme kaybının sürdüğü görülüyor.
2017 yılını %2,3 ile tamamlamasının ardından ABD’de
büyüme ilk çeyrekte bir zayıflama gösterse de
PMI endeksleri vb. birçok gösterge ivmenin ikinci
çeyrekte belirgin şekilde arttığına işaret ediyor.
Örneğin Temmuz ortası verilerine göre Atlanta Fed’in
eşanlı büyüme göstergesi (GDPNow) ikinci çeyrek
büyümesini oldukça güçlü, %4,5 civarında tahmin
ediyor.
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Büyümedeki görünüme bağlı olarak işgücü
piyasasında da iyileşme sürüyor. Haziran’da tarım dışı
istihdam artışlarının 3- ve 12-aylık ortalamaları 200
bin kişi civarı ile oldukça güçlü ve işsizlik %3,8-%4 ile
yaklaşık 20 yılın en düşük düzeylerinde. Ücret artışları
ise yıllık %2,7 civarı ile kriz öncesi %3’ün üzerindeki
seviyelerin hala altında, ancak hafif de olsa yükseliş
trendinde. Son raporumuzdan bu yana enflasyonda
da yükseliş devam etti. Hem TÜFE’de hem de Fed’in
yakından takip ettiği PCE’de 12-aylık manşet enflasyon
petrol fiyatlarının da etkisiyle Fed’in %2'lik hedefinin
üzerine çıktı, aynı şekilde çekirdek endeksler de %2’lik
hedefin etrafında seyrediyor (Grafik 6).
Vergi indirimleri ve kamu harcamalarındaki belirgin
artışın etkisiyle genel beklenti büyümenin bu ve
önümüzdeki yıl da yüksek seyredeceği yönünde.

Grafik 6 - ABD Enflasyon Göstergeleri (yıllık, %)
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Nitekim IMF büyümenin 2017’deki %2,3’ten bu
yıl %2,9’a belirgin şekilde hızlanmasının ardından
önümüzdeki yıl %2,7’ye sınırlı şekilde gevşemesini
bekliyor. Ancak kısa vadedeki bu olumlu beklentilere
rağmen orta-vadeli risklerin de yoğunlaştığını
görüyoruz. Bunların başında ‘aşırı ısınma’ riski geliyor.
İşsizliğin yaklaşık 20 yılın en düşük düzeylerinde
seyrettiği ortamda ülke tarihinin en büyük mali
genişlemelerinden birinin yapılıyor olması5,
ekonomide aşırı hızlanma ve buna bağlı olarak da
enflasyonda hızlı yükseliş endişelerini beraberinde
getiriyor. Enflasyonda öngörülenin üzerinde bir artış
yaşanması karşısında Fed’in planlanandan daha hızlı/
fazla faiz artırımına gitmesi önemli bir risk olarak
kendisini gösteriyor.

Öte yandan mevcut mali genişlemenin kısa vadede
büyümeyi desteklemesi, ancak orta vadede olumsuz
etkilemesi bekleniyor. Nitekim IMF, büyümenin 2023
itibariyle kesintisiz şekilde %1,4’e kadar yavaşlamasını
beklerken, birçok analist, yukarıda bahsettiğimiz
getiri eğrisindeki yataylaşmanın (kısa ve uzun vadeli
faizler arasındaki makasın azalmasının) resesyon
işareti olduğuna dikkat çekiyorlar6. Son olarak Trump
yönetimin korumacı eğilimi ve bundan kaynaklı
belirsizlikler çok önemli bir diğer risk unsuru olmaya
devam ediyor (bkz. Kutu 1).
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Bu bağlamda bütçe açıklarının hızla artacak olması – IMF vergi indirimleri ve artan harcamaların etkisiyle bütçe açığı/GSYH oranının önümüzdeki
yıllarda %5 seviyesine kadar çıkması bekleniyor -- endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Mali genişleme konusunda bkz. The fiscal picture is worse
than it looks—and it looks bad, William G. Gale, Brookings, Nisan 2018
6
Bkz. What’s the Yield Curve? ‘A Powerful Signal of Recessions’ Has Wall Street’s Attention, Matt Phillips, New York Times, Haziran 2018 ve Fed's
Crushing of Term Premium Is Key to Powell's Yield Puzzle, Liz McCormick, Bloomberg, Temmuz 2018
5
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2017 üç ve dördüncü çeyreklerinde %2,8’in (y/y)
ardından Euro Bölgesi’nde büyüme 2018 ilk
çeyreğinde %2,5’e yavaşladı. Öncü göstergeler
büyümenin ikinci çeyrekte de yavaşlamayı
sürdürdüğünü gösteriyor. 2017 son çeyreğinde
57,2 olan bileşik PMI’ın çeyreklik ortalaması, 2018
ilk çeyreğinde 57’ye gerilemesinin ardından ikinci
çeyrekte de 54,9’a gerilemiş bulunuyor. OECD Bileşik
Öncü Göstergeler verisi de Bölge’de yavaşlamanın
genele yayılı bir nitelik taşıdığına işaret ediyor (Grafik
7). Nitekim IMF de 2017’de %2,7 ile son 10 yılın
zirvesine çıkan büyümenin bu yıl %2,2’ye önümüzdeki
yıl ise %1,9’a yavaşlamasını bekliyor. Bu rakamların
Nisan tahminlerinden sırasıyla 0,2 ve 0,1’er yüzde
puan daha düşük olduğunu belirtelim.

Grafik 7 - OECD Bileşik Öncü Göstergeler
(Euro Bölgesi, Dört Büyük Ekonomi ve İngiltere)
(
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Bölge’de istihdam piyasası iyileşmeyi sürdürüyor.
İşsizlik oranı Euro Bölgesi genelinde son 10, İtalya’da 6,
İspanya’da 10 ve Almanya’da ise son 40 yılın en düşük
düzeylerinde. Petrol fiyatlarında yaşanan yükselişe
paralel olarak enflasyonda da bir miktar canlanma
gördük. 12-aylık manşet enflasyon Haziran itibariyle
Avrupa Merkez Bankası hedefi olan %2’yi yakaladı,
ancak çekirdek enflasyon hala %1 ile belirgin düşük
düzeylerde (Grafik 8).

Grafik 8 - Euro Bölgesi'nde Enflasyon (yıllık, %)
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Bölge’ye dönük risklerde ise belirgin bir artış söz
konusu, bunların başında ise siyaset ve popülizm
geliyor. Hatırlanacak olursa Avrupa Merkez
Bankası’nın genişlemeci politikalardan ayrılmaya
hazırlandığı bir ortamda İtalya’da popülist bir hükümet
kuruldu ve şu aşamada euro’dan ayrılma benzeri
radikal adımlar söz konusu olmasa da kamu borcu/
GSYH oranının hâlihazırda %130 civarında seyrettiği
ülkede kamu harcamalarını artırma eğilimindeler.
İtalya gelişmelerinin etkisiyle, Güney’in zayıf ülkelerinin
tahvil faizlerinde yatırımcı endişelerini yansıtır şekilde
kayda değer yükselişler gördük (Grafik 9). Benzer
şekilde devam eden göçmen krizi Almanya’da
Merkel’in partisi CDU ile küçük koalisyon ortağı
CSU arasında bir hükümet krizine neden olurken,
krizin perde arkasında aşırı sağcı/popülist AfD’nin
yükselişi yatıyor; nitekim kimi anketlerde AfD, sosyal
demokratları da geçerek ikinci büyük parti konumuna
gelmiş durumda7. Korumacılık kaynaklı riskler de
Bölge ihracatı açısından artan bir risk faktörü olarak
öne çıkıyor.

Grafik 9 - İtalya, İspanya ve Portekiz 10-yıllıklarının Almanya
10-yıllıklarına farkı
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Bkz. Far-right AfD overtakes Social Democrats for first
time in German poll, Financial Times, Temmuz 2018
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Öte yandan oldukça olumlu sayılabilecek bir
gelişme ise Yunanistan cephesinde yaşandı. Haziran
sonunda Euro Bölgesi maliye bakanları Yunanistan'ın
borçlarının hafifletilmesi konusunda bir anlaşmaya
vardılar. Bunun da sonucu olarak ülke 21 Ağustos'ta 8
yılın ardından kurtarma programından çıkmış olacak.
Ülkede büyüme son 5 çeyrektir pozitif olmakla birlikte,
sorunlar tamamen ortadan kalkmış değil. Örneğin
kamu borcu/GSYH oranı %180 ile hala aşırı yüksek,
işsizlik ise %28'lik zirvelerden gerilese de, %20 ile hala
oldukça yüksek düzeylerde.

2017 yılını %1,7 ile görece güçlü bir büyüme ile
tamamlayan Japonya 2018 ilk çeyrekte %1,6 (çeyreksel,
yıllıklandırılmış) oranında daraldı. Ülkede işsizlik oranı
%2,2 ile yaklaşık son 25 yılın en düşük seviyelerinde,
ücretler tarafında bir miktar kıpırdanma olsa da
enflasyon belirgin düşük seviyelerde seyretmeyi
sürdürüyor. Genel beklenti büyümenin bu yıl %1’e
yavaşladıktan sonra önümüzdeki yıl da %0,9’a
yavaşlaması. Daha sonrasında ise birçok parametrenin
yanında 2019 sonlarında yapılacak KDV zammının
etkileri izlenecek.
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Grafik 10 - Çin GSYH Büyümesi (IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu)
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2017 yılını %6,9 büyüme ile kapatan Çin ekonomisi
2018 ilk yarısında da gücünü korudu. Büyüme
ilk çeyrekte %6,8, ikinci çeyrekte de %6,7 olarak
gerçekleşti. Perakende satışlar, sabit sermaye
yatırımları ve kredi büyümesi gibi iç talep göstergeleri
ise ivme kaybının başladığına ve yılın ikinci yarısında
büyümede yavaşlamanın bir miktar belirginleşeceğine
işaret ediyor. Dış talep tarafında da imalat sanayi
PMI endeksi altında yeni ihracat siparişlerinin son üç
ay üst üste gerileyerek Haziran'da -2016 Ekim'inden
bu yana ilk kez- daralma bölgesine düşmesi
yavaşlama beklentilerini destekliyor. Bu çerçevede
IMF büyümenin bu yıl %6,6'ya 2019'da ise %6,4'e
yavaşlamasını bekliyor. Projeksiyonlar, büyümenin
2023'te ise – ‘yumuşak iniş’ dinamikleriyle uyumlu
olarak -- %5,5'e kadar yavaşlayacağına işaret ediyor
(Grafik 10).
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Yavaşlama beklentilerinin finansal piyasalarda da
sert şekilde fiyatlanmaya başladığını gördük, hisse
senedi piyasası Ocak ayı zirvelerine kıyasla %20
’nin üzerinde sert düşüş sergilerken, yuan da dolar
karşısında belirgin gerileme gösterdi ve 19 Temmuz
itibariyle USD/CNY kuru Mayıs ayı sonlarına göre %5'in
üzerinde yükseldi (Grafik 11). Fed'in faiz artırımlarına
devam ettiği bir ortamda yuandaki değer kayıpları
ülkeden daha fazla sermaye çıkışı riskini artırıyor. Bu
çerçevede Çin hisse senedi piyasasındaki satışlar
ve yuandaki sert değer kayıpları oldukça yakından
izlenmeyi gerektiriyor.
Hatırlatmak gerekirse 2015 ortalarında Çin
piyasalarında yaşanan satışlar GOE piyasalarında da
oldukça sert dalgalanmalara yol açmıştı. Satışların
sürmesi ve Çin endişelerinde gözle görülür bir artış
yaşanması durumunda GOE’lerde benzer bir sürecin
yaşanmasına tanık olabiliriz.

Grafik 11 - USD/Yuan Kuru ve Çin SSE Endeksi
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Çin’de orta vadeli görünüme de kısaca değinecek
olursak, ekonomide dönüşüm (dış talep ağırlıklı
büyümeden iç talebe; imalat sanayinden hizmet
sektörüne) sürüyor. Nitekim bunun bir göstergesi
olarak 2018 ilk çeyreğinde Çin 2001'den bu yana ilk
kez cari açık verdi. Mali politikalar daha az destekleyici
bir duruşa geçerken, para ve makro ihtiyati politikalar
-özellikle otoritelerin son dönemde hızla artan ‘gölge
bankacılığı’ (shadow banking) kontrol altına alma
gayretleri olmak üzere- kredi büyümesini görece
sınırlıyor8. Ancak yüksek borçluluk -özel olarak da
GSYH'ye oranla %150 civarındaki finans-dışı özel
sektör borcu - hala çok önemli bir risk faktörü olmayı
sürdürüyor.

Çin dışındaki GOE’lerin genel görünümüne de kısaca
değinecek olursak, toparlanmanın emtia ihracatçıları
öncülüğünde devam ettiğini görüyoruz. OECD’ye9
göre küresel büyümede 2016-17’deki %3,35’ten
2018-19’da %3,9’a yaşanacak 0,55 puanlık hızlanmaya
0,30 yüzde puan civarı katkı emtia ihracatçılarındaki
hızlanmadan gelecek. Dünya Bankası ise geride
kalan iki yılda resesyona giren emtia ihracatçılarının
--2016’da toplam ihracatçı ülkelerin yaklaşık %20’si,
2017’de ise yine yaklaşık olarak %10’u-- neredeyse
tamamının bu yıl pozitif büyümeye geçmesini, emtia
ihracatçısı olmayan (Çin hariç) GOE’lerde ise 2017’ye
göre hafif ivme kaybıyla beraber büyümenin bu ve
önümüzdeki yıl stabil seyretmesini bekliyor10.
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Örneğin bkz. https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-01-23/
china-s-15-trillion-shadow-banking-edifice-showing-more-cracks
9
OECD, Economic Outlook, Mayıs 2018
10
Dünya Bankası, Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu, Haziran 2018
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Bu noktada bir parantez açarak, petrol fiyatları
tarafındaki gelişmelere kısaca değinelim. ABD'de
yüksek seyreden üretime rağmen, temelde güçlü
küresel talep, OPEC ve müttefiklerinin üretim
kesintileri ve son olarak artan jeopolitik tansiyonlara
bağlı olarak petrol fiyatlarında yükselişin devam
ettiğine tanık olduk. Brent petrolün varil fiyatı
sene başından bu yana %20 civarı artışla 80 dolar
seviyelerine kadar geldi (Grafik 12). OPEC yakın
zamanda üretimi bir miktar artırma kararı alsa
da, fiyatların bundan sonraki seyrinde, jeopolitik
gelişmeler -özel olarak da İran, Venezuela ve Kuzey
Afrika tarafı- daha belirleyici olacak gibi duruyor,
bununla beraber Dünya Bankası'nın son tahminleri
fiyatların bu ve önümüzdeki yıl (Brent, ortalama) 70
dolar civarında olacağı yönünde.
GOE’ler tarafında riskler ise belirgin şekilde artmış
durumda – ki bunları kabaca küresel finansal koşullar
kaynaklı riskler, artan korumacılık kaynaklı riskler ve
siyasi riskler olmak üzere 3 ana başlıkta toplamak
mümkün.

Grafik 12- Petrol Fiyatları (varil başına USD)
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İlk başlığın Mayıs ve Haziran aylarında belirgin şekilde
arttığını gördük. Fed’in devam eden faiz artırımlarına
paralel olarak dolar endeksinde yaşanan güçlenme ve
artan borçlanma maliyetlerinin etkisiyle bozulan risk
algısı GOE piyasalarında volatilitenin belirgin şekilde
artmasına neden oldu (Bkz. Kutu 2). Uluslararası
Finans Enstitüsü’nün (IIF) yakın zamanlı bir raporuna
göre11 GOE’lerden Mayıs’ta 6,3 milyar dolar Haziran’da
ise 8 milyar dolar sermaye çıkışı yaşandı. Kimi
GOE merkez bankaları volatilite karşısında para
politikasındaki gevşeme adımlarını sonlandırırken,
birçok örnekte de faiz artırımlarına tanık olduk. Birçok
parametre açısından –enflasyon, döviz rezervleri,
bankacılık sistemlerinin direnci, kur rejimleri, bütçe
dengesi vb.- GOE’ler 1990’lara kıyasla daha sağlam bir
görünümde olsa da, satış dalgasının önce Arjantin,
ardından da Türkiye’de kritik seviyelere ulaşması
ve artan bulaşıcılık endişesi, ‘yeni bir GOE krizine
mi ilerliyoruz?’ sorusunu da beraberinde getirdi ve
getirmeye devam ediyor.

Arjantin’in Nisan ve Mayıs aylarında toplamda 12,5
puan ile politika faizini %40’a kadar çıkarmasının
yeterli olmaması sonucu IMF ile stand-by
anlaşmasına12 gitmesi ve Türkiye’de TCMB’nin faiz
artırımları ile şok bir nebze yatıştı. Ancak henüz
en kötünün geride kaldığını söylemek mümkün
görünmüyor. Bloomberg’ün 26 Haziran-4 Temmuz
tarihli bir anketinde13 , satış dalgasının bundan
sonra devam edeceği beklentisinin ağırlıkta olduğu
görülüyor.
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Özetle, küresel finansal koşulların GOE’ler aleyhine
giderek daha hızlı bir şekilde dönüştüğüne tanık
olacağız gibi gözükmekte. Bu, GOE’ler arasında
kırılganlık düzeyleri temelindeki ayrışmanın, küresel
likiditenin aşırı bol olduğu kriz sonrası döneme
nazaran önümüzdeki dönemde çok daha belirleyici/
etkili olacağı anlamına geliyor. Diğer bir deyişle, temel
kırılganlıklarını azaltıp yeni dönemin koşullarına
hazırlanmayan GOE’ler için koşulların oldukça
zorlaştığını görmek şaşırtıcı olmayacak.

Capital Flows Tracker: Challenging Times, IIF, Temmuz 2018
3 yıllık bu anlaşma 50 milyar dolar ile IMF tarihindeki en büyük anlaşma. Bkz. IMF Yönetim Konseyi açıklaması, “IMF Executive Board Approves US$50
Billion Stand-By Arrangement for Argentina” Haziran 2018
13
Emerging Market Sell-Off Is Only Going to Get Worse, Survey Says, Bloomberg, Temmuz 2018
11

12
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Ticaret savaşları
Son dönemde ticaret savaşı endişeleri küresel ekonominin en temel gündemini oluşturmaya başladı. Şu an
hâlihazırda küresel çapta başlamış bir korumacılıktan/ticaret savaşlarından bahsetmek için erken olsa da,
yaşananları daha çok ticaret ‘gerilimleri’ olarak nitelemek daha doğru. Zira Trump'ın Başkanlığa seçilmesinin
(Kasım 2016) hemen ardından başlayan süreçte, ABD'nin başta Çin olmak üzere AB, Kanada vb. ticaret
partnerlerine çeşitli ölçeklerde uyguladığı ilave ithalat vergileri, partnerlerin ABD'ye karşı benzer mahiyette
misillemeleri ve ABD'nin bugüne kadar dâhil olduğu NAFTA gibi anlaşmaların yeniden müzakereye açılması
söz konusu14 oldu.

Peterson Enstitüsü atılan
adımlara ilişkin oldukça faydalı
bir zaman çizelgesi yayınladı. Bkz.
Trump’s Trade War Timeline: An
Up-to-Date Guide, PIIE, Temmuz
2018

14

Bkz. How Could Higher Tariffs
Affect American Manufacturers?,
Fernando Leibovici, St. Louis Fed,
Temmuz 2018 ve Trump Steel
Tariffs Could Kill Up to 40,000
Auto Jobs, Equal to Nearly OneThird of Steel Workforce, CFR,
Mart 2018
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Dolayısıyla atılan adımların şu aşamada küresel ekonomi üzerindeki yavaşlatıcı etkisinden ziyade finansal
piyasalarda volatiliteyi artırıcı etkisinden bahsedebiliriz. Ancak sürecin şiddetini/boyutunu artırarak ilerlemesi
ve küresel ekonomiyi birçok kanaldan olumsuz etkilemesi riski de giderek belirginleşiyor. Örneğin IMF'e göre
gerilim, güven kanalıyla yatırımları ve ticareti baltalayabilecek potansiyele sahip. Kurum, ticari yaptırımların
ulaşabileceği boyut konusundaki belirsizliğin yatırımları aksatabileceği konusunda sürekli uyarıyor. Ayrıca
yükselen ticari bariyerlerin, ticarete konu malları daha maliyetli hale getirebileceğini, böylece küresel tedarik
zincirlerini bozarak yeni teknolojilerin yayılmasını ve üretkenliği olumsuz etkileyebileceğini vurguluyor.

15

Konuya ABD perspektifinden de çok kısa bakacak olursak; özellikle Çin kaynaklı teknoloji hırsızlığı vs. gibi
haklı taraflar olmakla birlikte, analistler genel olarak, yönetimin attığı adımları ABD ekonomisine etkileri
açısından rasyonel görmüyorlar. Bu çerçevede ek tarifelerin -dış ticaret tarafı ve istihdam piyasası başta
olmak üzere- ABD ekonomisine olumsuz etkilerine ilişkin birçok yeni çalışmanın yayınlandığını görüyoruz15.
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GE Merkez Bankaları: Son gelişmeler
ABD Merkez Bankası Fed Haziran toplantısında beklentilere paralel şekilde, politika faizini bu yıl için ikinci kez
25 baz puan artırarak %1,75-2% aralığına çıkardı, 2018'de toplam üç faiz artırım beklentisini16 ise 4'e yükseltti.
Projeksiyonlar, yetkililerin 2019'da üç, 2020'de ise bir faiz artırımı beklediğine (medyan) işaret ediyor ki bu,
politika faizini 2020 sonu itibariyle %3,25-%3,50 aralığına taşıyor. Bu, Mart'ta yayınlanan beklenti ile aynı ve
%2,9 olan uzun-vadeli doğal faiz oranı beklentisinin üzerinde. Ana metinde değinildiği gibi genişlemeci mali
politikaların da desteğiyle ABD ekonomisinin aşırı ısınması ve enflasyonda beklentilerden hızlı bir yükseliş
yaşanması karşında faiz artırımlarının planlanandan fazla/hızlı ilerleyip ilerlemeyeceği Fed tarafında en yakıcı
başlığı oluşturuyor. Fed, buna dair bir sözlü yönlendirme olarak Mayıs toplantısı itibariyle toplantı metnine
simetrik ifadesini ekledi ve “enflasyonun orta vadede %2 simetrik hedef etrafında seyretmesi beklenmektedir’
diyerek enflasyonun %2’nin bir miktar üzerine çıkmasına göz yumacağı sinyalini vermiş oldu.

16
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Bilanço küçültme süreci ise hızlanarak sürüyor.
Hatırlatmak gerekirse Fed azaltımlara Ekim 2017’de
aylık 10’ar milyar dolar ile başlamıştı ve miktar
50 milyar dolara ulaşana kadar her 3 ayda bir 10
milyar dolar artacak. Bu şekilde 2019 sonuna kadar
Fed, piyasalardan 1 trilyon dolar civarında likidite
çekmiş olacak (Grafik 13). Son olarak, henüz erken
ve politika duruşunda bir değişim sinyali içermese
de Fed yetkililerinin ticaret savaşı kaynaklı riskleri
giderek daha fazla dikkate aldıkları yönünde sinyaller
verdiklerini belirtelim.
Avrupa Merkez Bankası (AMB) ise Haziran
toplantısında varlık alım programının tamamlanma
takvimini açıkladı. Buna göre Ocak 2018 itibariyle
60 milyar eurodan 30 milyar euroya düşürülen aylık
alımlar, Eylül ayına kadar bu seviyede, Aralık ayına
kadar ise 15 milyar Euro ile devam edecek ve program
Aralık ayında bitecek. Varlık alımlarının takvimi
açıklanmış olsa da AMB’nin toplantıda 2019 yazına
kadar faiz artırımlarına başlamayacağı yönündeki
mesajları güvercin bir sinyal olarak algılandı.

Grafik 13 - Seçilmiş Gelişmiş Ülkeler Merkez Bankası Bilanço Büyüklükleri
(Trilyon USD, Kaynak: FED; ECB, BoE, BoJ)
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Fed ve AMB arasındaki politika ayrışması (Fed
sıkılaşırken, AMB’nin genişlemeci duruşunu
sürdürmesi) ve buna ek olarak ABD ve Euro Bölgesi
büyüme görünümlerinin ABD lehine ayrışmasının
etkisiyle yılın hemen hemen ilk yarısını 1,20’lerin
üzerinde tamamlayan Euro/dolar paritesinde 1,15’lere
bir gerileme gördük (Grafik 14). Bu iki parametrenin
önümüzdeki dönemde de etkisini sürdürecek olması
nedeniyle paritede düşüşün sürmesi çok şaşırtıcı
olmayacaktır. (Benzer şekilde Şubat-Nisan aylarında
88-90 bandında seyreden dolar endeksinde 95
seviyelerine bir yükseliş yaşandı.)
Son olarak kısaca İngiltere ve Japonya Bankalarına
değinecek olursak; İngiltere tarafında Ağustos’ta
faiz artırım beklentileri artarken, mevcut enflasyon
görünümü altında Japonya Merkez Bankası’ndan
hâlihazırda bir normalleşme beklentisi bulunmuyor.

Grafik 14 - EUR/USD Paritesi ve Dolar Endeksi
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2017 yılını %7,4 ’lük yüksek bir seviye ile kapattıktan
sonra büyümenin 2018 ilk çeyrekte de yıllık %7,4
ile yine yüksek seyrini koruduğunu gördük. Öte
yandan elimizdeki ikinci çeyrek göstergeleriyse
büyümede öngörülen ivme kaybının başladığına -- ve
muhtemelen bunun üçüncü çeyrekte derinleşeceğine
-- işaret ediyor.
Harcama kompozisyonu açısından, ilk çeyrekte
büyümenin tamamen iç talep kaynaklı olduğunu,
net dış talep katkısının, ithalattaki yıllık %15,6’lık sert
artışa karşın ihracat artışının %0,5 ile sınırlı kalmasıyla,
belirgin şekilde negatif gerçekleştiğini gördük. İç
talebin ayrıntılarına baktığımızda, %7,4’lük manşet
büyümeye en güçlü katkı 6,7 puan civarı ile hanehalkı
harcamalarından geldi (Grafik 15). Nitekim hanehalkı
harcamalarındaki artış 2017 son çeyrekte %6,6’dan
2018 ilk çeyreğinde %11’e belirgin bir hızlanma
sergiledi. Kamunun tüketim harcamalarındaki artışsa
aynı dönemde %7,4’ten %3,4’e yavaşladı.

Anasayfa1

Grafik 15 - Büyümenin Kaynakları (harcamalar yöntemiyle,
bir önceki dönemin GSYH'sine % oran olarak)
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Toplam yatırımlarda %10’luk bir artış yaşanırken,
detaylarda inşaat yatırımlarındaki artış önceki
çeyrekteki %4,8’ten ilk çeyrekte %12,3’e belirgin
şekilde hızlandı. Görece olumlu bir gelişme ise, makine
ve teçhizat yatırımlarının önceki iki çeyrekteki %15,7
ve %8,3’lük artışlara göre yavaşlasa da %7 ile direncini
korumasıydı (Grafik 16). Son olarak stok artışlarından
büyümeye gelen katkının yaklaşık 1 puan ile yine
pozitif olduğunu hesaplıyoruz ki bu, önümüzdeki
dönem büyümesini sınırlayabilecek bir gelişme.
Özetle, sağlanan teşviklerle 2017 yılı ve 2018 ilk
çeyreğinde büyümede yüksek seviyeler yakalanmış
olsa da kompozisyon genel olarak tüketim meyilli
seyrini sürdürüyor. Nitekim büyüme büyük oranda iç
talep/hanehalkı harcamaları tarafından sürüklenirken,
makine ve teçhizat yatırımlarında -- son üç çeyrektir
sergilenen performans olumlu olsa da – bir ivme kaybı
gözüküyor. Keza son dönemde artan faizler ve sert
bir şekilde sıkılaşan finansman koşulları başta olmak
üzere birçok parametre bunun sürdürülebilirliğinin de
oldukça zor olduğuna işaret ediyor.

Grafik 16 - Yatırım Büyümesi: İnşaat ve Makine § Teçhisat
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Üretim tarafına baktığımızda ise büyümenin genele
yayılı nitelikte olduğunu görüyoruz. Hizmetler ve
inşaat sektörleri sırasıyla (yıllık) %10 ve %7’lik artışlar ile
2017 yılının son çeyreğine (yine sırasıyla %9 ve %5,8)
göre hız kazanırken, sanayi sektörü %9 ile hemen
hemen yatay bir seyir izledi. 2017 son çeyrekte %6
olan tarım sektörü büyümesi ise 2018 ilk çeyreğinde
%4,6'ya gerileme kaydetti.
Önümüzdeki dönem büyüme görünümüne dönecek
olursak; elimizdeki göstergeler, genele yayılı bir ivme
kaybı yaşanmakla beraber, büyümenin ikinci çeyrekte
yine yüksek seyredeceğine işaret ediyor. Ekonomik
Güven Endeksi ikinci çeyrekte 94 seviyesi ile önceki
çeyreğe göre (102,7) 9 puanlık sert bir gerileme
gösterdi (Grafik 17). Alt kalemlere baktığımızda
bozulmanın genele yayılı olduğu ve tüketici güveni
dışında tüm kalemlerin sert gerilemeler kaydettikleri
görülüyor.

Grafik 17 - Ekonomik Güven Endeksi
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Bu dönemde tüketici güven endeksi yatay bir seyir
izlese de, birçok tüketim göstergesi hanehalkı
harcamalarında bozulmaya işaret ediyor. Toplam
otomobil satışları yılın ikinci çeyreğinde bir önceki
yılın aynı dönemine göre %20 oranında gerilerken,
aynı dönemde toplam konut satışlarında yaşanan
artış sınırlı (%4 düzeyinde) kaldı. Bu oranın bile
büyük oranda sağlanan teşviklerin (örn. konut
kredi faizlerinin düşürülmesi) Haziran rakamlarına
(yıllık %22,4 artış) olumlu yansımasından
kaynaklandığını ve genel faiz ortamı düşünüldüğünde
sürdürülebilmesinin zor gözüktüğünü ekleyelim.

Grafik 18 - Kredi Büyüme Hızları: Banka Türlerine Göre (haftalık, %,
13-haftalık ortalama, yıllıklandırılmış, kur etkisinden arındırılmış)

İleriye yönelik büyüme dinamiklerini göstermesi
açısından çok önemli bir gösterge olan kredi
büyümesi de, özellikle iç talebin büyümeye katkısının
zayıfladığına işaret ediyor. Toplam bankacılık sektörü
kredi büyümesi (13-haftalık haftalık ortalama, kur
etkisinden arındırılmış, yıllıklandırılmış) 13 Temmuz
başı itibariyle %11,3 ile enflasyonun altında, üstelik
burada da kamu bankalarının belirgin bir etkisi söz
konusu; nitekim aynı tarih itibariyle özel bankaların
kredi büyümesi %3,7 ile sınırlı kaldı, diğer bir deyişle
reel bazda belirgin şekilde negatif bir kredi büyümesi
söz konusu oldu (Grafik 18).
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Son olarak tüketim malları ithalat hacminde 3-aylık
hareketli ortalamalar Mayıs itibariyle yıllık bazda %4’ün
üzerinde bir düşüşe işaret ediyor (Grafik 19). Özetle
ikinci çeyrekte hanehalkı harcamalarının ilk çeyreğe
nazaran hız kestiği görülüyor.

Grafik 19 - Tüketim Malları İthalat Hacmi (3-aylık HO, yıllık, %)
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Yatırım göstergeleri ise bir miktar daha dirençli
seyretse de burada da bir ivme kaybının yaşanmakta
olduğunu söylemek mümkün (Grafik 20).

Grafik 20 - Yatırım Göstergeleri (3-aylık HO, yıllık, %)
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Dış talep göstergelerine bakacak olursak, TÜİK’in
Nisan-Mayıs verileri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın
Haziran ayı ön verileri de büyümede dengelenmeyi
doğrular nitelikte. Nitekim ithalatın son dönemde
belirgin şekilde hız kestiğini görüyoruz. Diğer yandan
rakamlar ihracatın da ivme kaybettiğine işaret ediyor
(Grafik 21). Bu nedenle ikinci çeyrekte de net dış
talepten büyümeye negatif katkı gelmesi şaşırtıcı
olmayacak.

Grafik 21 - İhracat ve ithalat Hacmi (yıllık, %, 3-aylık HO)
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Üretim tarafında da benzer bir resim hakim. İmalat
sanayi PMI endeksinin ikinci çeyrek ortalaması
47,4 ile ilk çeyrek ortalamasının (54,4) tam 7 puan
altında gerçekleşti. Bu, küresel krizden bu yana
yaşanan en sert düşüş. Alt kalemlerde yeni siparişler
endeksinde devam eden ivme kaybı da mevcut
trendin önümüzdeki aylarda devam edebileceğine
işaret ediyor. Sanayi üretimi ise Mayıs ayı itibariyle
PMI endeksine göre daha dirençli görünüyor. Nitekim
3-aylık ortalama üretim artışı (takvim etkisinden
arındırılmış, yıllık) Mart'taki %10'luk seviyesinden
Nisan'da %8,1, Mayıs'ta ise %6,8'e gerilemiş durumda
(Grafik 22).

Grafik 22 - Sanayi Üretimi: Takvim Etkisinden Arındırılmış (yıllık, %)
Grafik 22 Sanayi Üretimi: Takvim Etkisinden Arındırılmış (yıllık, %)
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Bu, ekonomik aktivitenin ikinci çeyrekte ivme
kaybetmekle beraber dirençli seyrini sürdürdüğü
tespitini doğruluyor. Ancak takvim ve mevsim
etkisinden arındırılmış rakamlar çok daha zayıf bir
resme işaret ediyor. Buna göre toplam üretim Mayıs'ta
bir önceki aya göre %1,6 oranında düşüş sergiledi
ki bu (aylık rakamlar bazen aşırı oynak olsa da),
Eylül 2016'dan bu yana en keskin düşüş (Grafik 23).
Genelde aylık büyüme oranlarında oldukça zayıf bir
seyrin hakim olduğunu söylemek mümkün.
Kısaca, yılın ikinci çeyreğinde büyümede dirençli
seyrin korunmasına rağmen görece bir yavaşlama
yaşanması kaçınılmaz görülüyor, nitekim şu aşamada
beklentilerin %5,5-%6 civarında olduğunu görüyoruz.
Önümüzdeki dönemde ise genel beklenti, koşulların
hem küresel hem de yurtiçi riskler kaynaklı daha
da sıkılaşacağı yönünde. Dışarıda, artan ticaret
gerilimi/korumacılık eğilimi ile Euro Bölgesi’ndeki
ivme kaybı, büyümeye net dış talep katkısı açısından
yakından izlenmeli. Ancak daha önemlisi GE merkez
bankalarının sıkılaşma adımlarına bağlı olarak artan
fonlama maliyetlerinin baskını giderek daha fazla
hissedecek olmamız.

Grafik 23 - Sanayi Üretimi (takvim ve mevsim etkisinden arındırılmış, aylık,
%, koyu çizgi 3-aylık hareketli ortalama)
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Yurtiçi tarafta ise, enflasyonda devam eden artış,
hanehalkı reel harcanabilir gelirini baskılamayı
sürdürmesi açısından bir risk teşkil etmeye devam
ediyor. Buna işsizlik oranlarında yaşanabilecek artışı
ve finansal piyasalarda-özellikle de döviz kurlarındasürmesi muhtemel volatilitenin güven kanalında
yaratacağı bozulmayı eklemek gerekiyor. Kredi
tarafında, yukarıda değinildiği gibi kredi artışı sert bir
şekilde yavaşlamış durumda; bankacılık sisteminin
yeni kredi yaratma olanaklarında ise bir iyileşme
görmüyoruz. Örneğin TCMB tarafından yayınlanan
Banka Kredileri Eğilim Anketi de yılın ikinci çeyreğinde
bankaların hem yurtiçi ve hem de yurtdışı fonlama
koşullarındaki sıkılaşmanın güçlenerek devam
ettiğine işaret ediyor.17 Nitekim kredi/mevduat oranı
gerek toplam kredilerde (%120) gerekse de lira cinsi
kredilerde (%150’in hafif altı) belirgin yüksek seyrini
sürdürüyor (Grafik 24).

Grafik 24 - Mevduatın Krediye Dönüşme Oranı (%)
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Son dönemde artan borç yeniden yapılandırma
haberleri ile takipteki alacak oranlarındaki yükseliş
eğiliminin de sektörün kredi iştahını olumsuz etkilemiş
olması kuvvetle muhtemel. Sadece basına yansıyan
borç yeniden yapılandırma taleplerinin toplamda 2025 milyar dolara ulaştığı görülüyor18.

Sektörel olaraksa dikkatler en çok enerji19 ve konut
şirketlerine yoğunlaşmış durumda. İlkinin yüksek döviz
cinsi borcu olması ve kur hareketlerinin borç yükünü
artırması, diğer yandan gelirlerinin lira cinsinden
olması en önemli sorun. İkincisinde ise Türkiye
ortalamasında yeni konut fiyatlarının son 8 aydır
reel bazda/yıllık düşüyor olması, konut satışlarının
da (kampanyaları bir kenara koyarsak) trend olarak
zayıf seyretmesi, diğer yandan yine kur hareketlerine
bağlı olarak inşaat malzeme maliyetlerinin artıyor
oluşu sektör üzerindeki baskıyı artırıyor. Bu başlığın
önümüzdeki dönemde oldukça yakından takip
edilmesi gerektiği açık.
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Kredi talebi tarafında ise enflasyondaki yükselişe ek
olarak Merkez Bankası’nın son faiz artırımları sonucu
faizlerde –özel olarak da ticari kredi faizlerindeyaşanan artış önümüzdeki dönem için iyimser olmayı
engelliyor. Zira ticari kredi faizlerinde 2005 yılından bu
yana görülen en yüksek düzeylerde olduğumuzu da
ekleyelim (Grafik 25).
Bu çerçevede mevcut yavaşlamanın yılın ikinci
yarısında daha da hızlanması – hatta en az 1-2 çeyrek
sürebilecek bir daralmaya dönüşmesi sonucu -- yılı
%4 civarı bir büyüme ile tamamlamamızın en olası
senaryo olduğunu düşünüyoruz. Önümüzdeki yıl
için ise risklerin aşağı yönlü olduğunu ve ekonomide
küresel gelişmelere bağlı olarak daha sert bir
yavaşlama ihtimalinin de olasılıklar dâhilinde olduğunu
belirtelim.

Grafik 25 - Kredi Faiz Oranları (%, TL üzerinden açılan 4-haftalık hareketli
ortalama)
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Büyümedeki yavaşlamaya paralel olarak işgücü
piyasasında son dönemde yaşanan – güçlü büyüme
ve teşviklerin sürüklediği -- iyileşmenin de tersine
dönme işaretleri verdiğini görüyoruz. Nitekim Mart ve
Nisan aylarında mevsimsellikten arındırılmış tarım dışı
istihdam, aylık bazda azalış gösterirken (toplamda 20
bin kişi civarı), 2017 Ekim ayında 150 bin kişiye kadar
çıkan 3-aylık ortalama artış, Nisan itibariyle 30 bin
kişinin hafif altına kadar yavaşladı (Grafik 26).

Grafik 26 - Tarım Dışı İstihdam Artışı (mevsimsellikten arındırılmış,
aylık fark)
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Bunda temelde inşaat sektörü istihdamındaki azalışın
etkili olduğunu görüyoruz. Nitekim inşaatta yılın
başından bu yana toplam istihdam 76 bin kişilik azalış
gösterirken, hizmet sektörü istihdamının 94 bin
kişi ile tarihsel ortalamalarına göre zayıf olduğunu,
sanayi istihdamınınsa 136 bin kişi ile görece dirençli
olduğunu görüyoruz. İstihdamdaki yavaşlamaya
paralel olarak Aralık 2016 - Şubat 2018 döneminde
%14,3'ten %11,7'ye neredeyse kesintisiz gerileyen
mevsimsellikten arındırılmış tarım dışı işsizlik oranı,
Nisan itibariyle yeniden %12,2'ye yükseliş sergiledi.
Yılın ilk çeyreğinde %9,9’da yatay seyreden toplam
işsizlik ise Nisan'da yeniden %10’un hafif de olsa
üzerine çıktı (Grafik 27).

Grafik 27 - İşsizlik Oranı (mevsimsel etkilerden arındırılmış) (%)
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Enflasyon ve Para Politikası
2017 Şubat ayından bu yana kesintisiz şekilde çift
hanede seyreden 12-aylık TÜFE enflasyonu, 2018
ilk çeyreğini baz etkisi kaynaklı sınırlı bir gerileme
ile %10,2’de tamamlamasının ardından, hızlı şekilde
yükselmeyi sürdürdü ve ikinci çeyrek sonunda %15,4
gibi oldukça yüksek bir seviyeye ulaştı (Grafik 28).
Yurtiçi üretici fiyatlarında (Yİ-ÜFE) da benzer bir
resim var: İlk çeyreği %14,3’te tamamlayan 12-aylık
Yİ-ÜFE enflasyonu, liradaki zayıflama ve artan enerji
fiyatlarının etkisiyle yükselişini sürdürerek ikinci
çeyrekte %23,7’ye ulaştı. Yİ-ÜFE’deki bu seyirde
aramalı ve enerji fiyatlarının etkili olduğunu görüyoruz.
Yılın ilk yarısı itibariyle aramalı ve enerjide 12-aylık fiyat
artışları sırasıyla %28,5 ve %35 seviyesinde.
Önümüzdeki döneme ilişkin olaraksa PMI raporları, YİÜFE’de ağırlığı %89 olan imalat sanayinde enflasyonist
baskıların güçlü kalmaya devam ettiğine yer veriyor.
Bu da tüketici fiyatları üzerinde üretici fiyatları kaynaklı
maliyet baskılarının önümüzdeki dönemde süreceğine
işaret ediyor.

Grafik 28 - TÜFE ve Yİ-ÜFE Enflasyonu (yıllık, %)
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Grafik 29 - Ana Kategorilerin Enflasyona Etkisi (yılbaşından bu yana, %)
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Ayrıntılara bakıldığında TÜFE’deki yükselişin –
TCMB’nin de kendi raporlarında da altını çizdiği gibi
-- genele yayılı olduğunu görüyoruz (Grafik 29).
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Yılın ilk yarısında tüm gruplardan manşet enflasyona
pozitif katkı geldi ve yine neredeyse tüm bu
gruplardan gelen katkılar geçen yılın aynı dönemine
göre artış kaydetti. Bu bağlamda gıda ve alkolsüz
içecekler ile ulaştırma gruplarındaki yüksek fiyat
artışlarının belirleyici rol oynadığını görüyoruz. Nitekim
yılın başından bu yana TÜFE enflasyonunda yaşanan
%9,2’lik artışın yarısından fazlası gıda (3,2 puan) ve
ulaştırma (2 puan) kaynaklı. Yine yılın başından bu
yana gıda ve alkolsüz içecekler grubu fiyatlarındaki
artış %13,8 olurken (2017: %8,9), 12-aylık gıda
enflasyonu Haziran itibariyle %20 sınırına dayanmış
durumda.
Ancak bizim hesaplamalarımız, gıda-dışı enflasyonun
da %14 civarı ile belirgin şekilde yüksek seyrettiğini
gösteriyor (Grafik 30). Benzer şekilde artan petrol
fiyatları ve liradaki zayıflamanın ulaştırma grubu
üzerindeki etkilerinin de devam ettiğini görüyoruz.
Fiyatlar bu kategoride yılın ilk altı ayında %11,4, 12-aylık
olarak ise %25’e yakın artış sergiledi.

Grafik 30 - TÜFE Enflasyonu: Gıda ve Gıda Dışı (yıllık, %)
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Temel enflasyon göstergelerine baktığımızda,
2017 Ağustos’undan bu yana çift hanede olan
12-aylık çekirdek enflasyon20 2017 yılını %12,3’te
tamamlamasının ardından ilk çeyrekte sınırlı gerileme
gösterse de ikinci çeyrekte yeniden yükselişe geçti
ve yılın ilk yarısını %15 sınırında kapattı. Haziran’da
–TCMB’nin de sıkça referans verdiği - çekirdek
enflasyon trendindeki21 %14,4’ten %18,3’e yaşanan
belirgin sıçrayış da yükselişin önümüzdeki dönemde
devam edeceğine işaret ediyor (Grafik 31). Çekirdek
enflasyondaki bu görünüm, enflasyondaki yüksek
seviyelerin kaynağının sadece gıda ve enerji
fiyatlarında yaşanan şoklar olmadığının da bir başka
kanıtı.

Grafik 31 - Çekirdek Enflasyon (C-Endeksi, yıllık, %)
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Son olarak Merkez Bankası’nın Haziran fiyat
gelişmeleri raporunda22 da belirttiği gibi TL’deki
değer kaybı temel mal grubu fiyatlarının yanı sıra bazı
hizmet gruplarını da olumsuz etkilemeye başladı.
Nitekim 12-aylık mal grubu enflasyonu Haziran itibari
ile %17,3’e ulaşırken yıllık hizmet enflasyonu yılın ilk
yarısını %11’de kapatarak 2008 yılından bu yana ilk kez
çift haneye çıkmış oldu (Grafik 32).

Grafik 32 - Hizmet Enflasyonu (yıllık, %)
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Gerçekleşen enflasyonda yaşanan bozulmanın
enflasyon beklentilerine de sert şekilde yansıdığını
gördük. Temmuz ayı itibariyle 12-ay sonrasının TÜFE
enflasyonu beklentisinin %11,1 ile TCMB’nin %5’lik
hedefinin iki katının üzerinde, 24-ay sonrasının
enflasyon beklentisinin ise %9,5 seviyesinde olduğunu
ekleyelim (Grafik 33).

Grafik 33 - TCMB Enflasyon Hedefi ve Enflasyon Beklentileri (%)
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Yİ-ÜFE kaynaklı devam edecek maliyet baskıları,
temel enflasyon göstergeleri trendleri ile enflasyon
beklentilerdeki bozulma ve seçim sonrası zam
ayarlamalarının (örneğin benzin fiyatlarındaki ÖTV
indirimi uygulamasının sona ermesi bekleniyor)
etkisiyle enflasyonundaki yükseliş üçüncü çeyrekte de
devam edecek gibi gözüküyor. TÜFE enflasyonunun
önümüzdeki dönemde biraz daha yükseldikten sonra
yılın son çeyreğinde baz etkisi kaynaklı sınırlı bir düşüş
göstererek yılı %15-16 bandında tamamlamasını
bekliyoruz.
Son raporumuzdan bu yana, liradaki değer kayıpları
ve enflasyon görünümündeki hızlı bozulmanın
etkisiyle TCMB’den de art arda adımlar geldi. 23
Mayıs tarihinde olağanüstü toplantı yapan PPK, geç
likidite borç verme faiz oranını 300 baz puan artırarak
%13,50’dan %16,5 seviyesine çıkardı (Grafik 34).
Bunu 29 Mayıs tarihinde fonlama kompozisyonunda
beklenen sadeleşme adımlarının (1 ve 8 Haziran'da
kademeli olarak hayata geçecek şekilde) ilanı izledi ve
son olarak 7 Haziran'daki olağan toplantısında PPK
ilave –ve beklentilerin üzerinde- faiz artırımına gitti.

Grafik 34 - MB Faiz Oranları (basit, %)
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Sonuç olarak, Mayıs ve Haziran aylarında ortalama
fonlama faizinde toplamda 425 baz puan faiz
artırışı yapılırken, piyasanın temelde politika
faizinden (1-haftalık repo faiz oranı) fonlandığı ve faiz
koridorunun politika faizinin ±150 baz puan marjında
şekillendiği çok daha sade bir çerçeveye23 geçilmiş
oldu.
Merkez’in adımları genel olarak olumlu karşılandı ve
belirli aralıklarla piyasalarda Türk varlıklarının diğer
GOE varlıklarından pozitif ayrışmasını da sağladı. Bu
esnada reel politika faizi oynak bir seyir izledi. Bizim
hesaplamalarımıza göre Mayıs sonu itibariyle %4,4’e
yükselerek (ilk çeyrekte ortalama %2,5 civarı) birçok
GOE’nin de üzerine çıktıktan sonra, Haziran’da
enflasyondaki belirgin yükselişin etkisiyle yeniden
%2,5’e doğru geriledi24 (Grafik 35).

Grafik 35 - Seçilmiş Gelişmekte Olan Ülkeler Reel Politika Faizi
(Merkez Bankası Politika Faizi (dönem sonu) - 12-aylık Gerçekleşen
TÜFE Enflasyonu)
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Hatırlatmak gerekirse, 2017 Kasım sonlarından sadeleşme adımları
atılana kadar geçen sürede TCMB fonlamanın tamamını geç likidite
penceresi borç verme faizinden yapıyordu. Bu, para politikasında
öngörülebilirliği azalttığı gibi, faiz artırımlarının da örtülü karakter
taşımasından ötürü kredibilite sorunlarına neden oluyordu. Atılan
sadeleşme adımları ile fonlamada yeniden politika faizi olan 1-haftalık
repo faiz orana geçiş yapılmış oldu.
24
Raporumuz yayına hazırlandığı esnada veri kaynaklarımıza (OECD ve
BIS) Hindistan’ın Haziran enflasyon ve politika faizi verileri işlenmemişti.
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Doğal olarak bu durum atılan sert adımlara rağmen,
gelinen noktada para politikasının halen yeteri
düzeyde sıkı olup olmadığına dair tartışmaları canlı
tutuyor. Nitekim raporumuz yayına hazırlandığı
esnada TCMB’nin 24 Temmuz toplantısından faiz
artırımlarına devam etmesi bekleniyordu25.
Para politikasında sıkılaşma ve sadeleşme adımlarının
oldukça gecikmeli gelmesi ve TCMB’nin bağımsızlığı
üzerinde piyasalarda süre gelen endişeler bir kenara
bırakılırsa, maliye politikası tarafından da Merkez
Bankası’na yeterli desteğin gelmemesinin enflasyon
görünümündeki bozulmada etkili olduğunu belirtmek
gerekiyor. Geldiğimiz noktada rakamlar, enflasyonda
artık yeni bir evrede olduğumuzu ve hata yapma/
geç kalma lüksümüzün olmadığını gösterir nitelikte.

Raporumuz yayına hazırlandığı esnada gerçekleşen 24 Temmuz
toplantısında PPK 100 baz puanlık faiz artırım beklentilerinin aksine,
bir değişikliğe gitmedi. PPK açıklamasına baktığımızda Merkez'in
kararındaki etkenin, önümüzdeki dönemde temelde 3 faktöre bağlı
olarak enflasyonda bir gerileme beklentisi olduğunu görüyoruz; (1) daha
önce yapılan faiz artırımlarının gecikmeli etkisi; (2) ekonominin - iç talep
öncülüğünde yavaşlayacak olması (3) mali tarafta sıkılaşmanın devreye
girecek olması. Karar sonrası lira ve lira cinsi varlıklar üzerinde baskının
yeniden artmış olduğunu da not edelim.

Dolayısıyla, bundan sonrasında Merkez Bankası’nın
gerekli adımları zamanında atması, siyaset tarafınınsa
başta mali sıkılık, TCMB bağımsızlığı ve –gıda vs. gibi
alanlarda- gerekli reformların hayata geçirilmesi
başlıklarında para politikasına yeter desteği vermesi,
enflasyonun önce tek hanelere sonrasında ise TCMB
hedefine doğru geriletilmesinde elzem görünüyor.
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Maliye Politikası ve Kamu Borcu
Geçtiğimiz yılın büyümeyi destekleyici teşviklerinin
ardından, bu yılın ilk yarısında da seçim takviminden
kaynaklı olarak bütçe dengelerindeki kötüleşme
devam etti. Bunda özellikle -ağırlıklı olarak emekli
ikramiyeleri kaynaklı olsa da -- Haziran ayındaki dikkat
çekici bozulma etkili. Nitekim Haziran'da bütçenin
25,6 milyar TL'lik bir toplam, 23,2 milyar TL’lik ise faiz
dışı açık verdiği görüldü. Rakamlar geçen yılın 13,7
milyar TL’lik bütçe açığı ile 12,5 milyar TL’lik faiz dışı
açığının neredeyse iki katı. Böylece yılın ilk yarısında
2017’deki 25,2 milyar TL’lik açığa karşın bu yıl 46,1
milyar TL’lik bir bütçe açığı verilmiş oldu. Faiz dışı
denge ise aynı dönemde 1,8 milyar TL fazladan 12,3
milyar TL’lik açığa döndü (Grafik 36).
Rakamlar (nominal) küresel kriz dönemi de dahil
olmak üzere serinin başladığı yıldan (2006) bu yana
kaydedilen en kötü yarıyıl gerçekleşmesine işaret
ediyor.

Grafik 36 - Merkezi Yönetim Bütçesi (Ocak-Haziran toplam olarak,
milyar TL)
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12-aylık toplam olarak bakıldığında da bütçe açığı
Mayıs ayındaki 56,3 milyar TL’den Haziran’da 68,2
milyar TL’ye ciddi şekilde yükseliş kaydetti (Grafik 37).
Bu son 2017 Eylül ayında yayınlanan OVP’deki (20182020) 65,9 milyar TL’lik yılsonu tahminin üzerinde
olduğu gibi, GSYH’ye oranla da %2 civarına yükselen
bir açığa işaret ediyor. Mayıs ayında 12-aylık toplam
olarak 6,1 veren Maliye tanımlı faiz dışı denge, Haziran
itibari ile 4,7 milyar TL ile Ocak ayından (1 milyar TL)
sonra ilk kez negatife/açığa döndü. Özelleştirme
gelirleri vb. tek seferlik gelirleri dışarıda bırakan IMF
tanımlı faiz dışı denge ise Mayıs ayındaki 22,2 milyar
TL'lik açıktan, yine belirgin bir bozulma ile Haziran'da
33 milyar TL açığa ulaştı.
Bütçe dengelerindeki bozulmada, -Haziran’daki
zayıflamaya rağmen- vergi gelirleri geçen yıla göre
belirli bir toparlanma sergilese de, gerek faiz gerekse
de faiz dışı harcamaların hızlanan bir ivmeyle artışını
sürdürmesi etkili.

Grafik 37 - Bütçe Dengesi (12-aylık toplam, milyar TL)
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Yılın ilk 5 ayında toplam vergi gelirleri, geçen yılın
aynı dönemine göre (reel) %8,5 artış sergilerken,
Haziran’da artışın (reel, yıllık) %1,7 ile sınırlı kalmasıyla,
ilk yarıda toplam vergi gelirlerindeki artış %7,4 olarak
gerçekleşti26. KDV ve ithalden alınan vergilerdeki
sırasıyla %9 ve %18,3'lük vergiler olumlu olsa da
(KDV de kısmen geçen yıldan baz etkisi olduğunu
ekleyelim), Haziran'da toplam vergi gelirlerindeki
zayıflamada, ÖTV gelirlerindeki %16,4'lük sert düşüş
etkili oldu. Bunda da hükümetin akaryakıta yapılan
zamları ÖTV indirimi yaparak tüketiciye yansıtmamaya
kararı önemli rol oynadı. (Akaryakıt ve doğalgazdan
alınan ÖTV’nin toplam ÖTV’deki payının %45 civarı
olduğunu hatırlatalım.)

İlk 6 ayın toplam gerçekleşmelerine bakıldığında
ise, TL cinsinden ithalatın güçlü seyrine paralel
olarak, ithalden alınan vergiler %12 civarı güçlü artış
sergilerken, aynı dönemde KDV gelirlerindeki artış
%2,3 olarak gerçekleşti, -Haziran ayındaki belirtilen
sebeplere bağlı olaraksa- ÖTV gelirleri %0,5 düşüş
sergiledi. Vergi dışı gelirler de Haziran ayında %1,4’lük
bir artış ile oldukça zayıf kaldı. Sene başından bu yana
ise vergi dışı gelirler de %0,8’lik bir azalış olduğunu
ekleyelim. Böylece yılın ilk yarısında merkezi yönetim
gelirleri %6’ya yakın bir artış kaydetmiş oldu.
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Haziran’da giderlerde ise – yukarıda değinildiği gibi
Bayram’da verilen emekli ikramiyeleri kaynaklı -- çok
ciddi bir artış söz konusu oldu27.

Aksi ifade edilmedikçe bu kısımda verilen yüzde değişim rakamları,
enflasyon etkisinden arındırılmış reel rakamlardır.
27
Hatırlanacak olursa alınan karar çerçevesinde Ramazan Bayramı’nda
12 milyon kişi civarı emekliye 1000'er TL ikramiye verildi (toplam maliyeti
12 milyar TL civarı). İkinci ödeme Kurban Bayramında yapılacağından
benzer bozulma ağustos ayında da görülecektir.
26
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Tablo 3 - Merkezi Yönetim Bütçesi:
2017-2018 (milyar TL)

Gelirlerdeki %1,7’ye karşın giderler toplamda – yine
enflasyon etkisinden arındırılmış ve yıllık olarak -%15,9 artış kaydetti. Faiz giderleri zaten son aylarda
güçlü bir seyir izliyordu, ancak Haziran ayında
kaydedilen %61,8'lik çok güçlü artışın etkisiyle, yılın
ilk yarısında faiz giderlerindeki artış %12,2 oldu. Faiz
dışı giderler ise Mayıs ayındaki %15,2’lik reel artışın
ardından Haziran’da yine reel bazda, yıllık %14,9
yükseldi. Yılın ilk yarısındaki toplam artış ise %10
civarında oldu. Haziran'daki (muhtemelen geçici)
%26,3'lük düşüşe rağmen, yılın ilk 5 ayındaki çok
yüksek seyrin etkisiyle, ilk yarıda %47 artış sergileyen
yatırım harcamaları da faiz dışı harcamalardaki yüksek
seyirde belirleyici bir unsur (Tablo 3, Grafik 38).

Oca-Haz

Orijinal
Reel
Büyüme Bütçeye oran
olarak; %
(%)

2018

2018

2017

Bütçe

Merkezi Yönetim Gelirleri

353,6

299,2

5,9

50,7

696,8

sak: Genel Bütçe Gelirler

339,5

287,1

6,0

49,8

681,3

Vergi Geliri

294,8

246,1

7,4

49,2

599,4

98,2

77,4

13,8

52,1

188,5

Gelir Vergisi

63,4

50,3

13,0

51,7

122,7

Kurumlar Vergisi

34,7

27,0

15,1

52,8

65,8

107,4

95,5

0,8

46,1

232,8

sak: KDV

29,5

25,9

2,3

44,7

66,0

ÖTV

67,7

61,0

-0,5

46,2

146,5

62,7

50,3

11,7

51,3

122,3

58,8

53,1

-0,8

60,3

97,4

399,7

324,4

10,4

52,4

762,8

Faiz-Dışı Giderler

365,9

297,4

10,3

52,9

691,1

sak: Personel
(sosyal güvenlik primleri dahil)

115,0

95,2

8,3

53,7

213,9

164,7

143,8

2,7

55,0

299,4

77,3

78,0

-11,2

55,0

140,5

34,6

28,7

8,1

50,6

68,4

43,7

25,4

53,9

51,9

84,1

33,8

27,0

12,3

47,2

71,7

Bütçe Dengesi

-46,1

-25,2

…

69,9

-65,9

Faiz Dışı Denge

-12,3

1,8

…

-212,7

5,8

sak: Gelir Üzerinden Alınan Vergiler

Mal ve Hizmet Üzerinden
Alınan Vergiler

Dış Ticaretten Alınan Vergiler
Vergi Dışı Gelirler
Giderler

Cari Transferler
sak: Sosyal Güvenlik
Mahalli İdare Payları
Yatırım
Faiz Giderleri
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Kaynak: Maliye Bakanlığı,Turkey Data Monitor.
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Yılın kalanında ise harcamalar tarafının ne ölçüde
dizginlenebileceği bütçe seyri açısından çok önemli
olacak. Yeni kabinenin ekonomi kurmaylarından
gelen ilk mesajlar olumlu, bu anlamda atılacak ilk
adımları ve açıklanacak OVP'deki yol haritasını görmek
gerekiyor, ancak bütçede sert bir düzelme için yeterli
alan olmadığını da kabul etmek gerekiyor28. Her
şeyden önce ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın
– enflasyonun telafi edici etkisine rağmen -- vergi
gelirleri üzerindeki baskısını hissetmemiz muhtemel.
Harcamalar tarafında ise yukarıda dipnotta değinildiği
gibi hâlihazırda Ağustos'ta emeklilere bir ikramiye
ödemesi daha yapılacak olması bir baskı unsuru.

Grafik 38 - Vergi Gelirleri ve Faiz Dışı Giderler
(3-aylık hareketli ortalama, 12-aylık, %)
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Bu noktada, Koç Üniversitesi - TÜSİAD Ekonomik Araştırma
Forumu'nun (EAF) yakın zamanda yayınlanan “Merkezi Yönetim Bütçesi
Takip Raporu” başlıklı raporuna değinmekte yarar var. Rapor son 6 yılı,
bütçede mali disiplinin tesis edildiği (2012-2015) ve belirgin bir mali
gevşemenin başladığı (2016-2017) iki döneme ayırıyor. Rapordaki,
'Harcamaların en az %75’inin üzerinde yapısal, siyasal ve sosyal
nedenlerle fazla değişiklik yapma imkânının bulunmadığı tahmin
edilmektedir' yönündeki tespit, bütçe harcamalarında mali katılığın
seviyesi açısından dikkate değer.
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Daha orta ve uzun vadede ise Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ)
projeleri harcamalar tarafında önemli bir risk olarak
izlenmeyi gerektiriyor29. Son olarak her ne kadar
24 Haziran seçimleri geride kalmış olsa da, Mart'ta
yapılacak yerel seçimler, harcamaların beklendiği
kadar kısılamayabileceği riskini canlı tutuyor.
Bütün bu gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda,
bu senenin bütçe hedefinin tutturulması (yaklaşık
GSYH’ye oranla %1,9) çok düşük olasılık. Bizimki
de dahil olmak üzere beklentiler, bütçe açığının yılı
(GSYH’ye oranla) %2,5-%3 civarında kapatacağı
yönünde.
Kısaca borçlanma tarafına bakacak olursak, Hazine
yılın ilk 6 ayında toplamda 21.3 milyar TL’lik net
borçlanma gerçekleştirdi. İç borçlanma tarafında 36,3
milyar TL’lik geri ödemeye karşın 60,7 milyar TL yeni
borçlanma yapıldı. İç borç çevirme rasyosu böylece
%170’ye yakın olarak gerçekleşti. Yılın kalanında ise
Hazine’nin Ağustos’da 9,8, Eylül’de ise 7,5, Kasım
ayında ise 19,7 milyar TL’lik yüklü bir iç borç ödemesi
var.

Son gelişmeler ışığında iç borçlanmanın maliyetinde
de bir artış söz konusu; 2017 yılının tamamında iç
borçlanmanın ağırlıklı maliyeti (TL cinsi sabit faizli)
%11,4 iken bu yıl Mayıs itibari ile bu rakam %13,2’ye,
Haziran itibari ile ise %14,4’e yükselmiş durumda.
Özellikle Temmuz ayında gerçekleşen son ihalelerde
2-yıllık ve 10-yıllık tahvil faizlerinin sırasıyla %20 ve
%17,6’lara yükselmesi oldukça dikkat çekici. (Örneğin
Mart itibari ile 10 yıllık tahvil faizi %12,8; 2-yıllık tahvil
faizi ise %14 idi).
Dış borç tarafında ise, yılın ilk yarısında Hazine 3,1
milyar TL ile net dış borç ödeyicisi oldu. Toplamda 18,7
milyar TL borç geri ödemesi gerçekleştiren Hazine
15,6 milyar TL’lik yeni borçlanma gerçekleştirdi. Yılın
kalanında Hazine’nin en yüklü itfası Ekim ayında, 1,6
milyar dolar. Hazine’nin 2018 finansman programına
göre bu yıl uluslararası sermaye piyasalarından tahvil
ihracı yoluyla toplamda 6,5 milyar dolarlık borçlanma
gerçekleştirmesi bekleniyordu ki, bunun 4 milyar
doları gerçekleşmiş durumda.
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Örneğin IMF, Mayıs ayında
yayınlanan IV Madde Raporu'nda
KÖİ'ler ile ilgili yeterli bilgi olmadığı
uyarısını yapmakla birlikte,
yaşanacak bir makroekonomik
şokun, KÖİ'ler ile verilen gelir
garantilerini finanse etmek için
faiz dışı harcamalarda bir artışı
tetikleyebileceği ve bunun faiz dışı
bütçe açığında GSYH'ye oranla,
yıllık %0,2 ila %0,25'lik artışlara
yol açabileceğini belirtiyor. Bkz.
Turkey Staff Report for the 2018
Article IV Consultation, IMF, Mayıs
2018.
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Ödemeler Dengesi ve Kur
Yılın ilk 5 ayında cari dengedeki bozulma devam etti.
2017 yılını 47,4 milyar dolarlık – GSYH’ye oranla da
%5,6- yüksek bir seviyeden kapatmasının ardından,
12-aylık toplam cari açık 10 milyar dolar kadar
daha artarak Mayıs itibariyle 57,6 milyar dolara
ulaştı (Grafik 39). Ancak özellikle Mayıs ayında, artış
hızının – temelde ekonomideki ivme kaybına bağlı
olarak- yavaşladığını gördük, Haziran ayı dış ticaret
ön verileri de 12-aylık toplam cari açığın Haziran’da
dengelenebileceğine – bir ihtimalle de sınırlı şekilde
gerilemeye başlayabileceğine işaret ediyor.

Grafik 39 - Cari Denge (12-aylık toplam, milyar dolar)
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Benzer şekilde yılın ilk 4 ayında artışını sürdürerek
4,5 milyar dolardan 7,8 milyar dolara kadar yükselen
12-aylık toplam çekirdek (enerji ve altın dışı) açıksa
Mayıs’ta 9 ayın ardından ilk kez gerileyerek 7,5 milyar
oldu. Mevsimsel etkilerden arındırılmış aylık verilere
baktığımızda da 2017’nin son aylarında başlayan
iyileşmenin genel olarak devam ettiğini ve çekirdek
dengenin Nisan’da fazlaya döndüğünü gördük (Grafik
40). Her ne kadar Mayıs verileri bir miktar azalışa
işaret etse de bunun tek seferlik olma ihtimali yüksek
görünüyor.

Grafik 40 - Cari Denge (mevsimsellikten arındırılmış, milyon $)
(aylık rakamlar, enerji hariç mevsimsellikten arındırılmış, 3-aylık HO)
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Ayrıntılarına bakıldığında, -en büyük katkı net
altın ticaretinden kaynaklansa da- cari dengedeki
bozulmanın genele yayılı bir nitelikte olduğu görülüyor.
Nitekim yılın ilk 5 ayında toplam cari açık 27,7 milyar
ile geçen yılın aynı dönemine göre 10,2 milyar dolarlık
bir artış sergilerken, aynı dönemde net altın ticareti
açığındaki artış 4,3; enerji açığı ve çekirdek açıklarda
ise yaklaşık 3’er milyar dolar seviyesinde. Cari açığın
en önemli bileşeni olan dış ticaret açığı, 2017 yılını
76,8 milyar dolarla tamamlamasının ardından 2018 ilk
5 ayında 35 milyar dolarlık bir artış sergiledi. Bunda
ithalatın %17,2 ile ihracatın (yaklaşık %8) çok üzerinde
bir artış sergilemesi etkili oldu. Hizmet dengesindeki
iyileşme de turizm gelirlerindeki toparlanmaya bağlı
olarak devam ediyor. 2017 yılı ilk 5 ayında 4 milyar
dolar civarı olan toplam turizm gelirleri bu yılın aynı
döneminde 1,5 milyar dolarlık artışla yaklaşık 5,5
milyar oldu.

Yılın kalanına bakacak olursak, TCMB’nin faiz
artırımlarına bağlı olarak, ekonomik aktivitede
yavaşlamanın derinleşecek olması -çekirdek (altın/
enerji dışı) ithalatta yaşanacak yavaşlamanın etkisiyleve yaz sezonu boyunca turizm gelirlerindeki artış,
yılın ikinci yarısında cari açıkta azalma trendine
girilebileceğini gösteriyor. Ancak dış ticaret tarafında
–özellikle Euro Bölgesi görünümüne bağlı olarakihracatın seyri ile petrol fiyatları ve altın ticareti
iyileşmeyi sınırlandırabilecek aşağı yönlü riskler
olarak karşımıza çıkıyor. Bütün bu gelişmeler ışığında
yılı, 52 milyar dolar civarında veya GSYH’ye oranla
6,4 civarında yine oldukça yüksek bir cari açıkla
kapatacağız gibi görünüyor (2017: %5,6).
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Finansman tarafına dönecek olursak; sermaye
girişlerinin gerek miktar gerekse de kalite açısından
zayıf görünümü sürüyor. Yılın ilk 5 ayında 27,7 milyar
dolarlık toplam cari açığa karşılık finans hesabı
kaynaklı sermaye girişleri 19,8 milyar dolarla sınırlı
kaldı ve açığın kalanı net hata noksan/kaynağı belli
olmayan sermaye girişleri (7,1 milyar) ve merkez
bankası rezervleri (yaklaşık 0,8 milyar dolar) ile finanse
edildi (Tablo 4).

Tablo 4 - Finans Hesabı (milyon $)

Oca-May

12-Aylık Toplam

2018

2017

May 18

Nis 18

-27.724

-17.476

-57.637

-57.121

35

-1

52

43

-19.808

-18.896

-39.138

-45.831

Doğrudan Yabancı Yatırım

-2.181

-3.857

-6.528

-7.231

Portföy Yatırımı

-1.022

-13.209

-12.266

-18.806

-858

1.510

824

1.120

1.621

11.591

10.897

17.182

Yurtiçi

179

2.660

4.800

6.890

Diğer Yatırımlar

-16.605

-1.830

-20.344

-19.794

Varlıklar

-2.867

3.343

1.873

313

Yükümlülükler

13.738

5.173

22.217

20.107

Cari Denge
Sermaye Transferi
Finans Hesabı

Hisse Senedi
Borç Senetleri 1/

Kısa Vadeli Krediler

4.135

4.468

10.554

11.538

Uzun Vadeli Krediler

3.985

-1.735

6.439

4.641

3.693

-61

5.657

4.612

5.618

2.440

5.224

3.928

7.110

-6.787

14.837

12.907

-771

-5.368

-3.610

1.660

Banka Dışı Özel Sektör
Diğer / Mevduatlar
Net Hata Noksan
Rezerv Varlıklar
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Kaynak: TCMB, Turkey Data Monitor
1/ Yerleşik olmayanlara yapılan yurtiçi ihraçlar dahil.
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Finans hesabının detaylarına baktığımızda,
doğrudan yabancı yatırımlarda kayda değer bir
zayıflama olduğunu görüyoruz. Zira net yatırımlara
(Türkiye’ye gelen – Türkiye’den giden) gayrımenkul
yatırımlarını (net) dışarıda bırakarak baktığımızda
ilk 5 ayın toplamında neredeyse giriş olmadığını
görüyoruz ki bu 2000 yılı ilk 5 ayı haricinde serinin
başından bu yana (1992) en zayıf düzey (Grafik 41).
Bu çerçevede İstanbul Sanayi Odası'nın geçtiğimiz
haftalarda yayınladığı, 2017 yılı İSO-500 çalışmasındaki
rakamlardan da bahsetmek ilginç olabilir. Buna göre;
1990'ların başında 100'ün altında olan, en büyük
500 sanayi kuruluşu içerisinde yabancı sermaye payı
bulunan firmaların sayısının, belirgin bir artış trendi
göstererek 2009'da 153'e kadar ulaştığı, ancak 2010
itibariyle kesintisiz şekilde gerileyerek 2017 listesinde
115'e kadar düştüğünü, başka bir ifadeyle 1990'ların
ortalarındaki seviyelere geldiğimizi görüyoruz.

Grafik 41 - Gayrımenkul (net) yatırımları hariç (net) Yabancı
Doğrudan Yatırımlar (Oca-May toplam olarak)
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Geçtiğimiz yılın ilk 5 ayında 13,2 milyar dolar olan
portföy girişleri 2018 yılı ilk 5 ayında 1 milyar dolara
kadar zayıfladı. Bunda, bankaların (1,7 milyar dolar)
ve genel hükümetin (3,75 milyar dolar) eurobond geri
ödemeleri ile 0,9 milyar dolara yakın hisse senedi
çıkışları etkili olmuş durumda. Nitekim 12-aylık toplam
olarak bakıldığında da borç senetleri kanalından
sermaye girişlerinin düşüş trendinde olduğu
görülebiliyor (Grafik 42).

Grafik 42 - Borç Senetleri (12-aylık toplam, milyon dolar)
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Portföy yatırımlarındaki bu azalış, diğer yatırımlar
kaynaklı girişlerle telafi edildi. Nitekim 2017 ilk 5 ayında
1,8 milyar dolar olan diğer yatırımlar kaynaklı girişler,
bu yılın ilk 5 ayında 16,6 milyar dolara yükseldi. Bunun
9,9 milyar dolarlık kısmı mevduat kanalı, 5,2 milyar
dolarıysa kredi kanalıyla sağlandı. Mevduat tarafında,
yurtiçi bankaların yurtdışı şubelerindeki efektif ve
mevduat varlıklarındaki 3,6 milyar dolarlık azalış ile
yurtdışı bankaların yurtiçi mevduatlarındaki 4,2 milyar
dolarlık artış etkili oldu. Kredi tarafında ise bankaların
ilk 5 ayda 0,2 milyar dolar ile net borç ödeyicisi olduğu,
sermaye girişlerinde ise şirketlerin 3,7 milyar dolarlık
net uzun vadeli borçlanmasının belirleyici olduğunu
görüyoruz. Nitekim Mayıs ayı itibariyle borç çevirme
oralarına (12-aylık toplam) bakıldığında bankalarınki
%106,5 bankacılık dışı özel sektörünki ise %132
seviyelerinde seyrediyor (Grafik 43-44).

Grafik 43 - Özel Sektör Borç Çevirme Oranı (12-aylık toplam, %)
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Grafik 44 - Finans Hesabı: Seçilmiş Kalemler
(12-aylık toplam, milyar USD)
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Son raporumuzdan bu yana Türkiye’nin kredi notu
tarafında da negatif gelişmeler yaşandı. Mart ayında
Moody’s’in not indiriminin ardından, Mayıs’ta S&P,
Temmuz’da da Fitch’ten ardı ardına not indirimleri
geldi (Tablo 5). Bu şekilde S&P tarafında kredi
notumuz yatırım yapılabilir seviyenin üç basamak
altına gerilemiş oldu, (görünüm durağan). Kurum
kararında yüksek enflasyon, lirada devam eden değer
kaybı, dış kırılganlıklar ve siyasi görünüme işaret etti.
Son olarak Fitch ise; Moody’s gibi kredi notumuzu
yatırım yapılabilir seviyenin iki basamak altına çekti;
görünümü ise durağandan negatife revize ederek,
not indirimlerinin devam edebileceği sinyalini verdi.
Yapılan açıklamada makro istikrara dönük aşağı yönlü
risklere, artan cari açığa, zorlaşan dış finansman
ortamına, enflasyondaki sıçrayış ve lirada devam eden
değer kayıplarının reel sektör üzerindeki baskısına
vurgu yapıldı.

Tablo 5 - Uzun Vadeli Yabancı Para Cinsi Kredi Notu
Görünüm

Sonraki gözden
geçirme

Not

Tarih

S&P

BB-

May 18 Durağan

May 18 BB

Tem 16 17 Ağu 18

Fitch

BB

Tem 18 Negatif

Tem 18 BB+

Oca 17

14 Ara 18

Moody's

Ba2

Mar 18

Mar 18

Eyl 16

…

Durağan

Tarih

Önceki
Tarih
Not

Kaynak: Kredi derecelendirme kuruluşlarının web siteleri.
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Merkez Bankası’nın yayınladığı TÜFE bazlı Reel Efektif
Döviz Kuru (REDK) serilerine göre son raporumuzdan
bu yana reel kur tarafındaki zayıflama sürüyor. Buna
göre 2017 yılını 85,2 seviyesinden tamamladıktan
sonra REDK, Haziran ayında 77’lere gerildi. Bu bizim
hesaplamalarımıza göre 2001 krizi döneminden
sonrasındaki en düşük seviye. Detaylara baktığımızda
ise TL’nin gelişmiş ülke para birimleri karşısında
görece daha güçlü olduğunu, dolayısıyla daha zayıf bir
rekabet gücüne sahip olduğunu görüyoruz (Grafik 45)

Grafik 45 - Reel Efektif Döviz Kuru: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan
Ülkeler Bazlı
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Kur tarafı karışık bir görünüm vermeye devam ediyor.
Bir yandan -- yukarıda değinildiği gibi – reel kur düzeyi
olarak net bir gerilemeden ve “aşırı değersizlikten”
söz etmek mümkün. Öte yandan yüksek finansman
ihtiyacı, para politikası tarafında kredibilite sorunları
– ve bir ölçüde devam eden siyasi belirsizlikler -- kur
tarafında net bir tutum almayı ve net bir şekilde
önümüzü görmeyi engelliyor.

Çok kısaca, dış borç gelişmelerine değinecek olursak;
2017 yılını 117,8 milyar doları kısa, 336,4 milyar doları
da uzun vadeli olmak üzere, 454,3 milyar dolardan
kapatan dış borç stoku, 2018 ilk çeyreğinde uzun
vadeli borçlarda yaşanan 8 milyar dolarlık artışa bağlı
olarak 466,7 milyar dolara yükseldi. GSYH'ye oranla
dış borç stoku, temelde GSYH'deki artışa bağlı olarak,
2017 yılı sonundaki %53,4'ten 2018 ilk çeyreğinde
%52,9'a gerileme kaydetse de son gelişmeler
ışığında tekrar yükselme trendine girmesi şaşırtıcı
olmayacak 30. Vade yapısına göre ise, kısa vadeli dış
borçların GSYH'ye oranı ilk çeyrekte %13,9 iken, uzun
vadeli borçların oranı ise 2017 son çeyreğindeki
%39,5'ten %39'a geriledi.

Giriş

2

Küresel görünüm

7

Kutu 1: Ticaret savaşları
Kutu 2: GE Merkez Bankaları:
Son gelişmeler
Türkiye ekonomisi

28

Büyüme ve istihdam
Enflasyon ve para politikası
Maliye politikası ve kamu borcu
Ödemeler dengesi ve kur

Türkiye’nin dış borç stokunun sürdürülebilirliğinin analiz edildiği
OECD’nin Economic Survey of Turkey 2018, Temmuz 2018 raporunda
makul varsayımlar altında dış borcun ciddi oranda artmaya devam
edebileceği gösteriliyor.
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