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Küresel ekonomide zayıf büyüme ortamı devam
ediyor. Uzun süredir gündemde olan yüksek
borçluluk, bankacılık sistemine dair kaygılar,
üretkenlik sorunları gibi başlıklara son dönemde
Brexit’in yarattığı belirsizlik eklendi. Bu ortamda
merkez bankalarına aşırı yüklenme devam ediyor
ve bu durum kendi içinde bazı riskleri beraberinde
getiriyor. Olumlu tarafta Gelişmekte Olan Ekonomilere
dönük algının uzun bir sürenin ardından belirgin bir
şekilde toparlandığını görüyoruz. Bu tabi sermaye
akımlarında belli bir direnci sağlayarak, Türkiye
ekonomisini de destekleyen en önemli faktörlerden
biri. Ancak bu risklerin olmadığı anlamına da
gelmiyor. Gelişmekte Olan Ekonomilerin kendi iç
dinamiklerinden kaynaklanan risklerin yanı sıra Fed’in
normalleşme süreci, emtia fiyatlarının seyri, Çin ile
ilgili endişeler de piyasalarda belirsizlik ve oynaklık
yaratmaya devam ediyor.

devraldığımız –yavaşlayan büyüme, yüksek enflasyon
ve cari açık gibi- sorunlar, hem de darbe girişimi
sonrası yaşanan travmanın ekonomi üzerinde olası
etkilerinin atlatılması gibi zorlu bir görev var. Bu da
aslında uzun süredir altını çizdiğimiz gibi yapısal
reformlara ve kurumlarımızın tekrar güçlenmesine
bağlı. Bu çerçevede dileğimiz, OHAL’in belirlenen
sürede sonlanmasının ardından toplumun tüm
kesimlerinin desteği ve onayını alacak, uluslararası
alanda da kabul görecek kapsamlı ve detaylı bir
ekonomik programın açıklanmasıdır.
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Ekonomik Görünüm raporumuzu yine yoğun
belirsizlik ortamında önümüzü görmenin çok kolay
olmadığı bir dönemde yayınlıyoruz. Buna rağmen
raporu faydalı bulacağınızı umuyor, iyi okumalar
diliyoruz.
Saygılarımla,

Türkiye’de ise şüphesiz tarihi günler geçiriyoruz.
Başarısızlıkla sonuçlanan menfur darbe girişiminin
ardından piyasaların nispeten sınırlı tepki vermesi,
Türkiye’ye sermaye girişlerinin devam etmesi ve
Türkiye’de faaliyet gösteren pek çok uluslararası
şirketin olumlu açıklamaları son derece sevindirici.
Ancak önümüzde hem Temmuz öncesinden
1
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1- Her zamanki gibi dünya ekonomisinin
genel durumu ile başlayalım; büyümeyle
ilgili endişeler dinmek bilmiyor ne
durumdayız?1
Küresel büyüme halen zayıf ve oldukça kırılgan;
yüksek borçluluk, zayıf bankacılık sistemleri,
bozulan gelir dağılımı, demografi ve düşük
üretkenlik gibi sorunlar büyümenin önündeki
temel engeller. Ayrıca daha önce bu raporlarda da
değindiğimiz 2014 yılı sonunda ABD eski Hazine
Bakan’ı Larry Summers tarafından ortaya atılan
‘Uzun Vadeli Durgunluk’ (Secular Stagnation)
hipotezinin –kısaca dünyada çok ciddi bir talep
açığı olduğu ve bunun reel faizleri çok düşük
tuttuğu tezi- gittikçe kabul gördüğünü söylemek
mümkün2 .

Son dönemde ise büyüme tarafında en önemli
‘şok’ ‘Brexit’ oldu. İngiltere’deki 23 Haziran
referandumunda AB’den ayrılma kararının
çıkması görünümü daha da olumsuza çevirirken,
belirsizliği de oldukça artırmış durumda.

02
03

Bu yüzden IMF son Temmuz güncellemesinde
büyüme beklentilerini hafif yükseltecekken,
yeniden hafif aşağı çekmiş oldu. 2010 yılından
bu yana kesintisiz azalarak 2015 itibari ile %3,1’e
kadar gerileyen küresel büyümenin 2016’da bu
oranı koruması ve 2017 yılında %3,4’e hızlanması
bekleniyor, yani 2015-16 dünya ekonomisinin
krizden sonra en düşük oranda büyüdüğü iki yıl
olacak.

Raporumuz Ağustos ayının ilk haftası itibari ile elimizde olan bilgi ve
verileri içermektedir.
1

2
Kısa bir özet için Clive Crook tarafından hazırlanan 23 Haziran 2016
tarihli Bloomberg Quick Take yazısına bakılabilir (www.bloomberg.com/
quicktake/secular-stagnation-economy)
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IMF’nin bu tahminlerinin Nisan tahminlerine göre
0,1’er puan düşük olduğunu, bu anlamda aşağı
yönlü revizyonların sürdüğünü de belirtelim
(Tablo 1; Grafik 1) 3.
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Tablo 1 - Dünya Ekonomik Görünümü
Raporu: Büyüme Tahminleri
(yıllık değişim, %)

Güncel tahminler

Nisan 2016
raporuna
göre değişim

2014

2015

2016

2017

2016

2017

Dünya

3,4

3,1

3,1

3,4

-0,1

-0,1

Gelişmiş ekonomiler

1,9

1,9

1,8

1,8

-0,1

-0,2

2,4

2,4

2,2

2,5

-0,2

0,0

ABD
Euro bölgesi

0,9

1,7

1,6

1,4

0,1

-0,2

4,6

4,0

4,1

4,6

0,0

0,0

Yükselen ve Gelişmekte olan Avrupa Ülkeleri

2,8

3,6

3,5

3,2

0,0

-0,1

CIS Ülkeleri

1,0

-2,8

-0,6

1,5

0,5

0,2

Rusya

0,7

-3,7

-1,2

1,0

0,6

0,2

6,8

6,6

6,4

6,3

0,0

0,0

Çin

7,3

6,9

6,6

6,2

0,1

0,0

Hindistan

7,2

7,6

7,4

7,4

-0,1

-0,1

1,3

0,0

-0,4

1,6

0,1

0,1

Brezilya

0,1

-3,8

-3,3

0,5

0,5

0,5

Meksika

2,2

2,5

2,5

2,6

0,1

0,0

Sub-Saharan Africa

5,1

3,3

1,6

3,3

-1,4

-0,7

Güney Afrika

1,6

1,3

0,1

1,0

-0,5

-0,2

Gelişmiş ekonomiler

1,4

0,3

0,7

1,6

0,0

0,1

Gelişmekte olan piyasalar

4,7

4,7

4,6

4,4

0,1

0,2

Gelişmekte olan piyasalar

Yükselen ve gelişmekte olan Asya

Latin Amerika ve Karayipler
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Tüketici fiyatları (ortalama)

Kaynak: IMF Dünya Ekononomik Görünümü, Temmuz 2016
3

IMF World Economic Outlook July Update, Temmuz 2016
4
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Bölgesel olarak da IMF gelişmiş ekonomiler
(GE)’lere dönük büyüme beklentisini 2016 için
0,1; 2017 için 0,2 puan düşürerek her iki yıl için
de %1,8’e çekti. Gelişmekte olan ekonomiler
(GOE)’ler için büyüme beklentilerini ise %4,1
ve %4,6’da korudu. GOE’lere karşı algı uzun bir
süredir ilk defa bu yıl iyileşmiş durumda, bu her
ne kadar dönemsel ve baz etkisi gibi sebeplerden
kaynaklanıyor olsa da olumlu bir gelişme.
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Grafik 1 - IMF Global Büyüme Tahminleri (%)
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2- GE’ler arasında ABD ekonomisi ilk
yarıda oldukça zayıf bir performans
gösterdi Avrupa’da son büyüme verileri
olumlu denebilir, Brexit şokunu bir kenara
bırakırsak; Japonya ise bir türlü düzlüğe
çıkamıyor. Bölgesel olarak son durum nedir?
ABD’de büyüme ilk çeyrekte %0,8; ikinci çeyrekte
ise %1,2 ile oldukça zayıftı, nitekim bu ilk yarıda
%1’lik bir büyümeye, diğer bir deyişle 2011’den bu
yana en zayıf ilk yarı büyümesine karşılık geliyor
(Grafik 2). Buna rağmen, ABD’nin GE’ler içerisinde
olumlu ayrışmayı sürdürdüğü söylenebilir:
Özel tüketimde iyileşme istihdam piyasasında
güçlenmeyle beraber sürüyor, enflasyonda %2’lik
hedefe doğru önemli yol alındı ve üretim ile
istihdam göstergeleri genel olarak olumlu. Nitekim
IMF son yıllardaki %2-2,5’lik büyüme temposunun
bu ve önümüzdeki yıl devam etmesini bekliyor.

Grafik 2 - ABD, Euro Bölgesi ve Japonya’da GSYH Büyümesi (çeyreksel, %, yıllıklandırılmış)
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01
Şu aşamada Brexit’in etkisinin sınırlı olması
beklenirken güçlü dolar hala aşağı yönlü bir risk
ve Kasım’da yapılacak Başkanlık seçimlerinde
Cumhuriyetçi aday Donald Trump’ın kazanma
olasılığını artırmasının, oluşacak belirsizliklerden
dolayı (Trump’ın gerek iç gerekse dış politikada
alışılmışın dışında son derece tepki çeken bir
yaklaşımı olduğunu hatırlatalım) ekonomiyi
oldukça etkileyebileceği ön görülüyor.
Euro Bölgesi ise iç talepte yaşanan iyileşmeye
bağlı olarak ilk çeyrekte %0,6 büyüme ile
beklenenden olumlu bir performans sergiledi;
ikinci çeyrekte ise beklentiler dâhilinde %0,3’e bir
yavaşlama yaşandı. Gerileyen işsizlik, düşük petrol
fiyatları ve para politikası büyümeyi desteklemeyi
sürdürüyor. Ancak yüksek kamu borçluluğu,
kırılgan bankacılık sistemi ve düşük üretkenliğin
yanı sıra, yükselen aşırı sağ akımlar, popülizm,
terör ve mülteci başlıkları önemli sorunlar.
4

IMF 2015’deki %1,7 olan büyümenin 2016’da %1,6
olmasını ancak 2017’de Brexit’in etkileriyle de
beraber %1,4’e yavaşlamasını bekliyor.
Son olarak Japonya’da da, görünüm gerek
büyüme gerekse de enflasyon tarafında
olumsuz olmayı sürdürüyor. Yen’de yaşanan
değerlenmenin 2016’nın kalanında büyümeyi
yavaşlatması beklenirken, 2017 Nisan’ında
devreye sokulması planlanan tüketim vergisi
zammının 2019 sonuna ertelenmesi 2017
büyümesi açısından olumlu bir gelişme oldu,
ancak IMF büyümenin 2016 (%0,3) ve 2017’de
(%0,1) sıfır civarlarındaki seyrini sürdürmesini
bekliyor. Bir yandan da teşvikler devam ediyor;
Ağustos’un ilk haftasında yeni bir paket onaylandı
-- paket 13,5 trilyon yen tutarında mali önlemler
içeriyor. Ancak genel olarak analistler paketin
bu yılın büyümesine etkisinin ılımlı olmasını
öngörüyor4.
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IMF tahminlerinin son teşvik paketinden önce yayınlandığını belirtelim.
7
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3- Son raporunda IMF’nin Brexit’i en
temel risk unsuru olarak gösterdiğinden
bahsettiniz; IMF’nin senaryolarını
detaylandırır mısınız?
Brexit’in yarattığı belirsizlik uzun bir süreci
kapsıyor; nitekim ayrılık müzakerelerinin
önümüzdeki yıl başlaması ve en az iki yıl sürmesi
bekleniyor. Etkilerin boyutunu da bu süreçte
atılacak ekonomik, siyasi ve kurumsal adımlar
ile bunlara dönük piyasa tepkileri belirleyecek.
Güven kanalıyla tüketim ve yatırımlarda
yaşanacak gerilemenin boyutu, tarafların
uygulayacağı ekonomik bariyerlerin düzeyi ve
finansal koşullarda yaşanacak sıkılaşma bu açıdan
önemli olacak. IMF bu belirsizlik karşısında, temel
senaryosuna ek olarak olumsuz yönde iki senaryo
daha ortaya koyuyor.

İlk senaryoda, küresel büyümenin 2016’da %2,9’a;
2017’de ise %3,1’e düşmesi öngörülürken, daha az
ihtimal verilen en kötü senaryoda ise İngiltere’nin
resesyona girmesi, küresel büyümenin ise bu
ve önümüzdeki yıl %2,8’e kadar gerilemesi
bekleniyor.
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Brexit’in hayata geçirilmesinin son derece sancılı
bir süreç olacağının altını çizmek gerekiyor.
Örneğin uzmanlar, Birleşik Krallık’ın önünde AB
ile olduğu kadar, Serbest Ticaret Anlaşması ve
Dünya Ticaret Örgütü gibi birçok kritik başlıkta
müzakereler olduğunu ve bunların her birinin
ciddi zorluk yaratabileceğini düşünüyorlar5.

Bkz. Theresa May and her six-pack of difficult deals, 28 Temmuz
2016, Charles Grant, Centre for European Reform
5
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4- Avrupa’da kıpırdanma var ama
problemler de bitmiyor; şimdi de İtalyan
bankacılık sistemi en çok konuşulan
başlıklar arasında, konuyu kısaca açar
mısınız?
Brexit sonrası piyasa çalkantısında bankacılık
sektörü hisselerinin –özellikle İtalya’da- sert
satışlara maruz kalması, zaten sıkıntılı olan sektöre
dönük endişeleri büsbütün arttırdı. Genel olarak
düşük kârlılık ve yüksek sorunlu kredi oranları
bunların başında geliyor. Nitekim krizden bu yana
Euro Bölgesi’nde özkaynak kârlılığı (2015: %5,8)
sermaye maliyetinin (2015: %9 civarı) gerisinde
seyrediyor6 ve zayıf büyüme ile düşük faiz ortamı
kârlılık artışını baskılıyor. 2015 sonu itibariyle
sorunlu kredilerin toplam kredilere oranı Euro
Bölgesi’nde %7,1, İtalya’da ise %18’de -- ki her ikisi
de uluslararası standartlara göre oldukça yüksek
düzeyler. (Örneğin bu oran ABD’de 2009’da %5,
2015’de ise %1,5 seviyesindeydi.)

Bu noktada kimi analistlerin olası bir kriz
uyarısında bulunduklarına da tanık olduk. Avrupa
Bankacılık Otoritesi’nin (EBA)7 Temmuz sonlarında
açıkladığı stres testi sonuçları bu anlamda görece
olumlu bir tablo ortaya koyuyor, ancak inandırıcılık
sorunu taşıdığını, bu yüzden de tam bir rahatlama
sağladığını söylemek güç. Analistler özellikle
negatif faizlerin kârlılık üzerinde olumsuz etkileri
ve Brexit’in yaratacağı sonuçlar konusunda testleri
aydınlatıcı bulmuyor. Özellikle İtalya’da bankacılık
sistemine sağlanacak yardım konusunda
otoritelerin ortak bir yol haritası belirlemekten
yoksun oluşu önemli bir sıkıntı kaynağı. Zira
İtalyan yetkililer bankalara kamu yardımı (bailout) üzerinde çalışırken, etkin AB ülkeleri bunun
son Bankacılık Birliği mevzuatına aykırı olduğunu
ve yardımın finansmanının öncelikle bankanın
hissedarları ve tahvil sahiplerinden karşılanması
gerektiğini (bail-in) dile getiriyor.
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6
Challenges for the European banking industry, Lecture by ECB Vice
President Vítor Constâncio, Temmuz 2016
7

EBA, 2016 EU-Wide Stress Test Results, Temmuz 2016
9
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5- Gelişmekte olan ekonomiler kıpırdanıyor
dedik; sanki Brezilya ve Rusya’dan da daha
olumlu sinyaller geliyor gibi. Konuyu biraz
açabilir misiniz?
İlk yarıda GOE’lerde görünümün net bir şekilde
iyileştiği öngörülüyor. Değindiğiniz gibi 2015’te
sert şekilde küçülen Brezilya ve Rusya gibi
GOE’lerde bu daralmanın 2016’da hafiflemesi
önemli rol oynuyor ama genelde görünümün
olumluya döndüğünden bahsetmek de mümkün.
IMF 2016’da Rusya’nın daralma beklentisini
%1,8’den %1,2’ye; Brezilya’nın ise %4 civarından
%3,3’e düşürdü ve her iki ülkenin de 2017’de
büyümeye geçmesini bekliyor. Genel olarak
IMF 2016’da büyüme farkının GOE’ler lehine
iyileşmesini bekliyor – ki bu uzun süredir bir ilk
(Grafik 3).

8

Toparlanmada petrol fiyatlarında (son düşüş
trendine kadar) yaşanan görece yükseliş, Fed’in
daha güvercin bir duruşa geçmesi ve Çin’e
dönük endişelerin kısmen de olsa azalması etkili.
Brezilya’da yeni ekonomi yönetiminin de belli bir
güven tesis ettiği görülüyor. Bunlara bağlı olarak
yatırımcıların risk iştahının yeniden arttığı ve
GOE’lere sermaye girişlerinin de belirgin miktarda
yükseldiğini söyleyebiliriz. Uluslararası Finans
Enstitüsü’nün (IIF) 8 Temmuz raporu, GOE’lere
portföy akımlarının Haziran’daki 13,3 milyar
dolardan Temmuz’da 25 milyar dolara yükseldiğini
belirtiyor.
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IIF, EM Portfolio Flows Tracker and Flows Alert, Temmuz 2016
10
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Ancak bütün bunların kalıcı bir toparlanma
trendine işaret edip etmediği tartışılan konular
arasında. Sonuç itibariyle emtia fiyatlarının tekrar
kalıcı bir yükseliş trendine girmesi beklenmiyor;
Fed faiz artırımlarına yavaş da olsa devam
edecek ve Çin ile ilgili endişeler tamamen ortadan
kalkmış değil. Tüm bu dış faktörlerin yanı sıra
GOE’lerde yüksek özel sektör borçluluğu-özellikle
döviz cinsi- büyümeyi baskılarken, bu ülkeleri
kur şoklarına açık kılarak riskleri halen canlı
tutuyor. Ayrıca siyasi belirsizlikler birçok GOE’de
devam ediyor ve reformlar da beklemede. Bütün
bunları toparladığımızda iyileşmenin daha çok
dönemsel olduğunu GOE’lerin henüz “uzun vadeli
bir büyüme hikâyesi” ortaya koymaktan uzak
olduğunu söylemek yanlış olmaz.
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Grafik 3 - Küresel Büyüme (%)
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6- Her zamanki gibi Çin ekonomisi dünya
ekonomisi içinde özel bir yer oluşturuyor.
İkinci çeyrekte büyüme iyi geldi; Çin’de ‘sert
iniş’ senaryosunu geride bıraktık diyebilir
miyiz?
Çin ekonomisi yılın ilk iki çeyreğinde de %6,7
oranında büyüyerek beklentilerin üzerinde
bir performans sergiledi. Bu açıdan %6,57 aralığındaki resmi büyüme hedefinin
yakalanmasında sıkıntı yaşanması beklenmiyor,
benzer şekilde IMF de 2016 büyümesini 0,1
puan artırarak %6,6’ya çıkardı. Ancak büyümenin
2017’de yeniden %6,2’ye yavaşlaması bekleniyor
ki bu, aynı zamanda 1990’dan bu yana en düşük
seviye. İlk yarıdaki iyileşmede, uygulanan teşvikler
etkili oldu; para politikası tarafında 2015 yılı
boyunca yapılan 5 faiz indirimine ek olarak, son
dönemde maliye politikası da belirgin şekilde
destekleyici duruşa geçmiş durumda.

Geri planda ise yapısal dönüşüm süreci aksayarak
da olsa ilerliyor denebilir. IMF rakamlarına
göre cari fazla GSYH’ye oranla 2007’deki %10
seviyesinden son dönemde %2-3’lere gerilerken,
net ihracatın büyümeye katkısı sıfır civarlarında
seyrediyor9. Bunlar olumlu olmakla beraber,
yüksek borçluluk, özelde şirketler kesimi
dönüşümün zayıf karnı olmayı sürdürüyor.
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Rebalancing China: International Lessons in Corporate Debt, David
Lipton, IMF First Deputy Managing Director, Haziran 2016
9
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IMF’e göre toplam borcun GSYH’ye oranı %225
seviyesinde, bunun ana kalemini %145’e varan
bir düzeyde olan şirketler kesiminin borçluluğu
oluşturuyor -- ki asıl risk burada. Yuan tarafında
ise genelde bir değer kaybı söz konusu bu
tüketime olumsuz etkisi bakımından dönüşümün
ruhuna aykırı (Grafik 4).
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Grafik 4 - Yuan Nominal ve Reel Efektif Döviz Kuru
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7- Merkez bankaları değindiğiniz gibi
piyasalara destek vermeye devam ediyor.
Dört büyük merkez bankasının son duruşu
ile ilgili olarak bizi günceller misiniz?
Her şeyden önce genel bir gözlemle başlamakta
fayda var: Küresel krizden çıkışta büyük rol
oynayan merkez bankaları hala tek kurtarıcı
olarak görülüyor ve ihtiyaç duyulan diğer araçlar
(maliye politikaları, reformlar, yer-yer borç yeniden
yapılandırmaları vb.) devreye sokulamıyor.10
Bu, merkez bankalarının etkilerini sınırlayarak
toparlanmanın istenilen seviyelere yükselmesini
engelliyor ve kendine has bazı riskleri de
(piyasaların bu duruma bir noktada sert bir tepki
vermesi gibi) beraberinde getiriyor.

Yatırımcı ve ekonomist Muhammed El-Erian’ın bu konuyu en çok
gündeme getiren gözlemcilerden biri olduğunu belirtelim. Nitekim konu
El Erian’ın en son kitabında etraflıca işleniyor. (Bkz. The Only Game in
Town, Random House, Ocak 2016)
10

11

Fed/FOMC Economic Projections, Haziran 2016

Addressing the causes of low interest rates, Avrupa Merkez Bankası
Başkanı Mario Draghi, Mayıs 2016.

Bu özellikle Fed için böyle. Fed 2015 Aralık’ındaki
ilk faiz artırımının ardından 2016 Ağustos’una
kadar geçen sürede artan küresel endişeler ile
içeride büyümenin zayıflaması sonucu güvercin
bir duruşa geçti.

Bu çerçevede yılın başlarında 2016’da iki
faiz artırımı olacağı beklentisi yerini en fazla
Aralık ayında gerçekleştirilecek tek bir faiz
artırımına bırakmış durumda. Fed’in para
piyasası kurulu üyelerinin Haziran’da yayınlanan
projeksiyonlarında11 uzun vadeli faiz beklentisini
%3,3’ten %3’e düşürmesi, artırımların oldukça
yavaş adımlarla ilerleyeceğine ve düşük faiz
ortamının kalıcılığına işaret ediyor. Bu konuda
rakam verecek olursak, şu an dünya GSYH’sinin
yaklaşık %20’sini oluşturan ülkelerde negatif
merkez bankası politika faizi uygulanıyor,
politika faizinin sıfır ila %1 arasında olduğu
ülkeleri eklediğimizde ise bu oran %40’a çıkıyor12
Piyasalar bu sebeple aşırı rehavete kapılmış
durumda – ki bu durum bir noktada sert bir tepki
olasılığını beraberinde taşıyor.
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8- Diğer ‘üç büyük’ merkez bankasına da
kısaca değinebilir miyiz?
Brexit’in ardından Fed dışında kalan ve gevşeme
adımı beklenen diğer üç büyük merkez bankasının
hiçbiri Temmuz toplantılarında majör bir değişiklik
yapmadı. Ancak Ağustos toplantısında İngiltere
Merkez Bankası (BoE) beklentiler dâhilinde (Brexit
etkisini hissetmeye başlayan ekonomiye destek
amaçlı) harekete geçerek, 2009 yılından sonra ilk
kez faiz indirdi ve politika faizini %0,5’ten %0,25’e
çekti. Ayrıca BoE önümüzdeki 6 ay boyunca 60
milyar pound tutarında ek varlık alımı yapacağını
belirtti ki bu alım stokunu 375 milyar pounddan
435 milyar pounda taşıyor.

Avrupa Merkez Bankası’nın da Temmuz’u
beklemede geçirdikten sonra önümüzdeki
dönemde, muhtemelen de Eylül’de harekete
geçmesi bekleniyor. Şu an eksi %0,4 olan mevduat
faizinde ek indirim, aylık 80 milyar dolar olan varlık
alımlarının arttırılması ya da alım programının
Mart 2017’den sonraya uzatılması masada olan
opsiyonlar.
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Japonya Merkez Bankası’ndan benzer şekilde
mevcut büyüme ve enflasyon görünümü
karşısında önümüzdeki dönemde ek gevşeme
adımları atması beklenebilir.13 Hatırlanacak olursa
BoJ en son Ocak’ta politika faizini eksi %0,1’e
çekerek negatif faiz uygulamasına geçmişti,
Temmuz’da ise küçük birkaç adım dışında
majör bir değişikliğe –faiz indirimi ya da varlık
alım programında artış vb.- gitmedi. Bilançolar
açısından AMB ve BoJ’da bilanço genişlemesi
devam ediyor; Fed’in ise bilindiği gibi varlık alım
programını tamamladığı Ekim 2014 tarihinden
bu yana bilanço büyüklüğü 4,5 trilyon dolar
düzeyinde seyrediyor (Grafik 5).

Grafik 5- Seçilmiş Gelişmiş Ülkeler MB Bilanço Büyüklükleri (ABD Doları cinsinden, milyar)
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Raporumuz yayına hazırlandığı esnada Fed’den gelen güvercin
sinyallerin doları zayıflatmasıyla USD/Yen paritesinin kritik 100 bandına
kadar gerilemesi BoJ üzerindeki baskıyı daha da artırdı.
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9- Türkiye ekonomisini de yakından
ilgilendiren iki önemli küresel parametreye
dönelim: euro-dolar paritesi ve petrol
fiyatları. Son gelişmeleri kısaca özetler
misiniz?
Merkez bankaları arasındaki politika
farklılaşmasının -Fed’in sıkı, AMB’nin genişlemeci
duruşunun- paritede 2014-15 sürecinde
doğrultuyu aşağı çevirdiğini ve beklentilerin
genelde bunun devam etmesi şeklinde
olduğunu önceki raporlarımızda belirttik. Ancak
birçok faktörün etkisiyle dolarda yaşanan
trend güçlenmenin durulduğu görülüyor.

2016 ilk çeyreğinde artan global volatilite ve
ABD’de büyümenin yavaşlaması sonucu Fed’in
güvercinleşmesi, Euro Bölge’sinde ise dirençli
büyümenin euroyu desteklemesi Aralık’ta
1,05’lere kadar çekilen paritede Mayıs itibariyle
yeniden 1,15’leri görmemize neden oldu. Aynı
dönemde dolar endeksinde de 100 civarı
seviyelerden 94-95’lere bir gevşeme gördük.
Sonrasında ise Brexit’in fiyatlamalara dâhil olması
Euro’yu tekrar zayıflattı. Son haftalarda paritede
1,10-1,11 seviyelerinde bir seyir yaşanıyor.
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Bundan sonrasında AMB’nin ek gevşeme adımları
atması, ABD verileri, yılsonuna doğru Fed’in faiz
artırımına hazırlanması paritede yönü tekrar aşağı
çevirebilir, ancak belirsizliklerden kaynaklı (bir
negatif şok durumunda dolara kaçış olması gibi)
sert hareketler olabileceğini de ekleyelim (Grafik
6).

Grafik 6 - ICE Dolar Endeksi ve EUR/USD Paritesi
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Petrolde ise üretimdeki kimi kısıntıların etkisiyle
–daha çok Kanada’daki yangın ve Nijerya’daki
sabotajlar kaynaklı- Brent petrolde 50 dolar
seviyelerine tırmanışı son dönemde yeni bir geri
çekiliş takip etti ve Brent’te 40 dolara doğru bir
düşüş gördük14. Bunun talepteki zayıflamadan
çok, arz tarafındaki güçlenmeden kaynaklandığı
görülüyor. Tahminlere bakacak olursak Dünya
Bankası Temmuz ayında yayınlanan raporunda15
2016 beklentisini $41’dan $43 dolara çıkardı
(ortalama, varil başına) ki bu düşüşün çok aşağı
seviyelere devam etmeyeceğine işaret ediyor,
ancak 50 dolarların çok üzerine uzanan bir ralli
beklentisinin de olmadığını belirtelim (Grafik 7).
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Grafik 7- Petrol Fiyatları (varil başına, USD)

02

160,0
140,0

03

120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
02 Oca 08

02 Haz 09

02 Kas 10

02 Nis 12

02 Eyl 13

02 Şub 15 02 Tem 16

Raporumuz yayına hazırlandığı esnada petrol fiyatlarında yeni bir
yükseliş trendi başladı ve Brent petrol 18 Ağustos itibariyle yeniden 50
doların hafif üzerine çıktı.
14

15

World Bank, Commodity Markets Outlook, Temmuz 2016
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10- Önümüzdeki dönemde odaklanmamız
gereken en temel riskler neler?
Siyasi riskleri (örneğin ABD’de Donald Trump’ın
seçilmesi durumu gibi) ve terörü bir kenara
bırakacak olursak – ki bunlar çok ciddi risk
başlıkları olmaya devam ediyor, ekonomik
alanda Fed, Avrupa -- hatta daha da spesifik
olarak İtalyan -- bankacılık sistemi ve tabii Çin’de
‘yeniden-dengelenme’ süreci izlenmeye devam
edilecek. Ayrıca GOE’lerin genelinde ise sermaye
hareketleri ve tekrar bir satış dalgası olup
olmayacağını yakından takip etmek gerekiyor.
ABD’de toparlanmanın beklentileri aşması ve
küresel oynaklığın da görece düşük seyretmesi
durumunda Fed’in yıl içerisinde iki faiz artırımını
yeniden gündemine alması volatiliteyi artırabilir,
tersi bir senaryoda Fed’in bu yıl hiç faiz
artırmaması ise piyasalarda ABD ekonomisine
dönük güveni azaltarak benzer etkilere neden
olabilir.
16

Dönüşüm süreci kapsamında atılacak adımlar;
özel olarak borçların seyri ile yönetimin büyümeyi
teşvik edici adımları ve yuan politikası Çin
tarafında takip edilecek başlıklar.
Orta vadedeki risklerin başında ise muhtemelen
Brexit kaynaklı riskler geliyor; ilk piyasa tepkisi
görece çabuk atlatılmakla beraber Brexit –
yukarıda değindiğimiz gibi – oldukça sancılı ve
AB’nin geleceğini mercek altına alınmasına sebep
olabilecek bir gelişme. Bu da sadece Avrupa değil
globalleşmenin geleceği açısından ciddi bir risk
teşkil ediyor16.
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Bkz. Europe’s Brexit Hangover, 1 Ağustos 2016, N. Roubini, Project

Syndicate
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1. Yine ekonomik büyüme ile başlayalım,
son durumu özetler misiniz?
Mayıs ayında yayınlanan son raporumuzda 2016
yılı büyüme beklentimiz %3 seviyesindeydi.
Şimdilik bu rakamı koruyoruz. Yılın ilk yarısında
ekonomi bizim öngörümüzden biraz daha güçlü
seyretti. Bunda ilk çeyrekte %4,8’lik -- oldukça
yüksek gelen -- büyüme oranı etkili. Ancak ikinci
çeyrekten itibaren bir yavaşlama söz konusu;
örneğin sanayi üretimi ikinci çeyrekte yıllık
%2,9’luk artış ile belirgin bir yavaşlamaya işaret
ediyor (Grafik 1). Genelde veriler çok net bir
resim ortaya koymasa da, bu ivme kaybının yılın
ikinci yarısında devam edeceğini düşünüyoruz.
Bunun en önemli göstergelerinden biri HaziranTemmuz aylarında kritik 50 seviyesinin çok altında
seyreden İmalat Sanayii Satın Alma Endeksi
(PMI). Diğeri ise görece zayıf seyreden reel kredi
büyümesi. Küresel ekonomide büyümenin
zayıf ve çalkantılı seyretmesi, Türkiye açısından
dış talepte belirgin bir toparlanma olmasını
güçleştiriyor.

Diğer yandan güven endeksleri tarafında
Ekonomik Güven Endeksi Nisan ayı sonrasında bir
toparlanma gösterse de burada genele yayılmış
bir iyileşmeden söz edemiyoruz. Toparlanmada
hizmet sektörü başı çekerken özellikle tüketici
güveninin zayıf seyri önümüzdeki aylarda iç
tüketim açısından risk teşkil ediyor. Yatırım
göstergeleri de çok güçlü seyretmiyor.
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Temmuz ayında yaşanan darbe teşebbüsünün
sonuçları hakkında değerlendirme yapmak için
ise oldukça erken. Piyasaların tepkisinin -- kur,
faizler ve yabancıların sermaye çıkışları gibi
verilere baktığımızda -- nispeten sınırlı olduğunu
görüyoruz. Bu şüphesiz olumlu ama reel tarafa
etkilerini izlemek gerekiyor, örneğin turizm
sektöründeki sıkıntıların daha da derinleşmesi,
artan belirsizlikler ve güven kanalı üzerinden
harcamaların etkilenmesi olası.
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Sonuç olarak yukarıda değindiğimiz gibi %3’lük
yılsonu büyüme beklentimizi koruyoruz. Hükümet
tarafında ise hatırlanacağı gibi Orta Vadeli
Program’da bu yılsonu için büyüme tahmini %4,5
seviyesindeydi. Ancak darbe girişimi sonrasında
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in
açıklamaları bu oranın %4’e çekilebileceğine işaret
ediyor. Diğer birçok kurum ise Temmuz ortasında
ortaya çıkan siyasi riskleri henüz beklentilerine
yansıtmadı; bu kurumlardan IMF ve Dünya
Bankası’nın 2016 büyüme beklentileri sırasıyla
%3,8 ve %3,5 seviyelerinde... Darbe girişiminin
ardından açıklama yapan Moody’s’in ise Türkiye
için 2016 büyüme tahminini %3’e indirdiğini
hatırlatalım.
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2. İşgücü piyasasının yılın başlarında
genel olarak olumlu seyrini sürdürdüğünü
görüyoruz. Temel trendleri özetler misiniz?
Ekim 2015’de %10,5’e yükselen işsizlik oranı
(mevsimsel etkilerden arındırılmış), sonrasında
kademeli olarak azalarak Mart ayında %9,7’e
geriledi ve elimizdeki son veri olan Nisan ayında
da bu seviyesini korudu (Grafik 9). İşsizlik
oranındaki bu düşüşün, işgücüne katılım oranı
artarken gerçekleşmesi oldukça olumlu. Örneğin
2016 Ocak-Nisan döneminde 311 bin kişi
işgücüne dahil olurken ekonomi 450 binden fazla
yeni iş olanağı yarattı.
Sene başındaki %30’luk asgari ücret artışının
etkisiyle ilk çeyrekte yıllık %20 civarı yükselen
ortalama nominal ücretlere rağmen istihdamın
bu derece güçlü seyretmesi dikkat çekici ve
önümüzdeki dönemde bunun devam edip
edemeyeceğinin izlenmesi gerekiyor.

İstihdam artışlarında hükümet teşviklerinin etkisi
ile kadın ve genç istihdamının artması (bu iki
kesimde istihdam oranları Aralık’taki sırasıyla
%27,2 ve %32,6 seviyesinden Nisan’da %28,9
ve %34,5’e yükseldi) rol oynamış olabilir. Ayrıca
kayıtdışı istihdamda da Ocak sonrasında hızlıca
denilebilecek bir artış var; Nisan itibariyle geçen
yılın aynı dönemine oranla kayıt dışı istihdam
artışı 390 bin kişi.
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Sektörel olarak baktığımızda ise istihdam artışının
yine hizmet sektörü ağırlıklı olduğunu görüyoruz.
450 binlik istihdam artışının yaklaşık 370 bini
hizmet sektöründe yaşandı. Ancak Nisan ayında
özellikle sanayi sektörü istihdamındaki artış
(önceki aya oranla 86 bin kişi) oldukça dikkate
değer.
Ancak büyümede yavaşlama beklentimizin
gerçekleşmesi durumunda işsizlik oranlarının
yeniden yükselebileceğini ekleyelim.
24
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Bu başlıkta merak edilen bir konuya -- Suriyeli
mülteciler konusuna -- da değinmek belki faydalı
olabilir. Her şeyden önce bizim anladığımız
kadarıyla bu rakamlarda mülteci etkisi dolaylı
ve sınırlı. Hanehalkı istatistiklerinde Suriyeli
mülteciler ayrı bir kategori olarak işlenmiyor.
Çalışma izni konusunda ise bir takım önemli
ilerlemeler var. Suriyelilerin çalışma izni, koşullara
bağlı olarak (örneğin çalıştıkları yerdeki işçi
sayının %10’unu geçmemek şartıyla) Şubat ayında
yürürlüğe girmişti. Ancak Temmuz ayının son
günlerinde Meclis’ten geçen Yeni Uluslararası
İşgücü Yasası, Suriyeliler de dahil olmak üzere
yabancıların Türkiye’de çalışmasına yönelik önemli
düzenlemeler getiriyor. Önümüzdeki dönemde
yasanın istihdam piyasasına etkileri de takip
edilecek başlıklardan biri olacak.
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Grafik 9 - İşsizlik Oranı (%)
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3. Enflasyon Nisan-Mayıs aylarında
belirgin düşüş gösterdikten sonra Haziran
ve Temmuz aylarında yeniden yükseliş
kaydetti. Bunun temel nedeni ne, enflasyon
görünümü ile ilgili neler söylenebilir?
Nisan-Mayıs aylarında %6,6 ile 3 yılın en
düşüğüne gerileyen 12 aylık TÜFE enflasyonu
Haziran ve Temmuz aylarında toplamda 2,2
baz puanlık artış kaydederek yeniden %8,8’e
yükseldi (Grafik 10). Bu artışın 1,6 baz puanı gıda
fiyatlarından kaynaklanırken 0,3 puanlık yükselişte
ise Temmuz ayında sigaraya yapılan zammın
etkisi oldu. Başka bir deyişle dalgalı seyreden
gıda fiyatları, TÜFE’nin seyrini belirlemeye devam
ediyor.

Diğer yandan gıda dışı enflasyon ise, bizim
hesaplamalarımıza göre sene başından bu
yana %8’in üzerinde katılık gösteriyor. Benzer
bir durum çekirdek enflasyon göstergeleri ve
hizmet grubunda da mevcut. Temmuz ayı itibari
ile çekirdek enflasyon göstergelerinden en çok
takip edilen I-endeksinin –Mart ayında başlayan
kademeli düşüşün devam edeceği beklentilerine
karşın— önceki aydaki %8,7’lik oldukça
yüksek seviyesini korumaya devam ettiğini,
hizmet grubundaki yıllık enflasyonun ise %8,6
düzeylerinde seyrettiğini görüyoruz.
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Önümüzdeki dönem için hükümetin gıda
fiyatlarını düşürmeye dönük adımlarının ve
doğalgazda indirime gidileceği açıklamalarının
olumlu sonuçları olabilir. Rusya’nın gıda ürünlerine
yönelik ambargoyu kaldırmasının da fiyatlar
üzerinde etkisi çeşitli nedenlerle sınırlı olabilir.
Ancak başta TL’deki değer kaybı olmak üzere
yukarı yönlü riskler de mevcut. Daha önemlisi
bu dönemsel etkenler bir yana çekirdek, hizmet
grubu enflasyonu ve enflasyon beklentilerinde
belirgin bir gevşeme olmadığı sürece enflasyonda
kalıcı bir düşüş olması zor. Biz şu anda yılı
%8,5’lik bir TÜFE enflasyonu ile kapatacağımızı
düşünüyoruz. Bilindiği gibi Temmuz ayı sonunda
yayınlanan son Enflasyon Raporu’nda Merkez
Bankası %7,5’lik yılsonu enflasyon beklentisini
korumuştu. Banka yılsonu gıda enflasyonu
tahminini 1 puan aşağı çekerken (%9’dan %8’e)
petrol fiyatlarında yaşanan görece yükseliş,
TL’deki değer kaybı ve ithalat fiyatlarındaki artışın
enflasyonu sınırlı da olsa yukarı çekebileceğini
söylemişti.
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4. Para politikası tarafında Mart ayında
başlanan “sadeleşme” adımlarına beş
aydır kesintisiz devam edildi. Önümüzdeki
dönemde ne beklenmeli?
Bilindiği gibi Merkez Bankası’nın sadeleşme
adımlarının başında faiz koridorunun daraltılarak
daha simetrik hale getirilmesi bulunuyordu17.
Banka, geçtiğimiz dönemde bunu faiz
koridorunun üst bandı olan gecelik borç
verme faiz oranlarında indirime giderek hayata
geçirmeye başladı. Mart-Temmuz döneminde
-- indirimin başlandığı ilk ay olan Mart ve
darbe girişiminin hemen ardındaki Temmuz
toplantılarında 25’şer baz puan, diğer aylar 50’şer
baz puan olmak üzere—toplam 200 baz puanlık
indirim gerçekleştirildi (Grafik 11).

Böylece faiz koridoru hiç olmadığı kadar
daraltılmış oldu. Bu süreçte (Şubat-Mayıs
aralığında) enflasyonda görülen aşağı yönlü
eğilim ve TL’nin görece istikrara kavuşması –ya da
örneğin darbe girişimi sonrasında dahi kontrolsüz
şekilde değer kaybetmemesi- Merkez Bankası’nın
elini rahatlatmış oldu.

01
02
03

Biz küresel piyasalardaki gelişmeler izin verdiği
ve içeride politik tarafta sert bir şok yaşanmadığı
sürece önümüzdeki dönemde indirimlere devam
edilebileceğini düşünüyoruz.

Bkz. Küresel Para Politikalarının Normalleşme Sürecinde Yol Haritası –
Ağustos 2015
17
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Ancak bu esnada para politikasındaki gevşemenin
kredi faiz oranları ile kredi büyüme oranlarına
sınırlı yansıdığını eklemek gerek. Sadeleşmenin
başlamasının ardından Nisan’da kredi büyüme
hızı (13-haftalık, kur etkisinden arındırılmış,
yıllıklandırılmış) %12’nin üzerine ivmelense de
kalıcı bir artış olmadı. Elimizdeki son veriler
(29 Temmuz) yeniden %10’nun altına gerilemiş
çok da güçlü olmayan bir kredi büyüme hızına
işaret ediyor. Aynı şekilde hem tüketici hem de
ticari kredi faiz oranlarında Mart başına oranla
çok belirgin bir düşüşten bahsedemiyoruz.
Bunda bazı temel yapısal faktörlerin – sermaye
girişlerinin çok güçlü seyretmiyor olması,
bankacılık sektörünün düşen karlılığı, artan
kredi riski ve kredi-mevduat oranları vb. -- etkili
olduğunu söylemek mümkün.
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Grafik 11 - MB Faiz Oranları (basit, %)
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5. Haziran ayı verileri bütçede belirgin
bir bozulmaya işaret ediyor. Mali disiplin
açısından bir sorun görüyor musunuz?
Haziran ayında manşet bütçe rakamlarında
belirgin bir bozulma gördük. Bunda gelirler
tarafındaki görece düşük artışa karşın (reel %3,5)
faiz dışı giderlerin ciddi bir sıçrama (reel bazda
%33,5) kaydetmesi etkili oldu. Geçen yıl Haziran
ayında 3,2 milyar TL fazla veren bütçe bu yıl 7,9
milyar TL açık verdi. Faiz dışı fazla ise 4,9 milyar
TL fazla seviyesinden 5,7 milyar TL açığa döndü
(Tablo 2).

Tablo 2 - Merkezi Yönetim Bütçesi: 2015-2016
(milyar TL)

Haziran

Reel
Büyüme
(%)

Ocak
- Haziran

2016

2015

Merkezi Yönetim Gelirleri

44,1

39,6

3,5

275,0 237,5

7,5

60,8

540,8

sak: Genel Bütçe Gelirler

42,3

38,1

3,2

263,9 228,2

7,3

59,8

528,3

Vergi Geliri

33,2

30,2

2,0

216,6 194,7

3,2

55,6

459,2

sak: Gelir Üzerinden Alınan Vergiler

7,8

6,4

13,6

66,7

57,1

8,4

56,3

135,7

7,501

6,5

7,9

46,2

40,2

6,6

56,1

98,9

0,3

-0,1

-450,9

20,5

16,9

12,8

56,9

36,8

Mal ve Hizmet Üzerinden Alınan Vergiler

15,2

14,0

0,7

86,9

77,8

3,7

57,0

183,8

sak: KDV

3,3

3,5

-13,3

24,2

22,3

0,9

58,7

51,2

ÖTV

10,5

9,3

5,1

54,6

48,5

4,5

58,1

116,3

7,2

7,2

-6,7

41,4

40,1

-4,1

50,3

96,7

10,9

9,3

8,5

58,4

42,8

26,8

93,5

81,7

52,0

36,3

32,9

273,9 236,7

7,4

57,9

570,5

Faiz-Dışı Giderler

49,8

34,6

33,5

247,5 206,9

11,0

59,1

514,5

sak: Personel (sosyal güvenlik primleri dahil)

15,1

11,8

18,5

89,4

73,3

13,2

64,1

172,7

22,6

13,9

51,4

111,3

87,7

17,7

63,1

217,7

9,5

6,1

44,4

54,4

38,1

32,5

65,3

106,1

4,9

4,2

9,6

25,2

22,4

4,1

56,4

52,7

6,5

4,3

38,2

18,6

20,7

-16,6

39,0

59,3

2,2

1,7

21,1

26,4

29,7

-17,6

48,9

56,0

Bütçe Dengesi

-7,9

3,2

…

1,1

0,8

…

-5,5

-29,7

Faiz Dışı Denge

-5,7

4,9

…

27,5

30,5

…

83,4

26,3

Gelir Vergisi
Kurumlar Vergisi

Dış Ticaretten Alınan Vergiler
Vergi Dışı Gelirler
Giderler

Cari Transferler
sak: Sosyal Güvenlik
Mahalli İdare Payları
Yatırım
Faiz Giderleri

Kaynak: Maliye Bakanlığı, Turkey Data Monitor.
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Bu bozulma geçici olabilir ama bütçe tarafında
ileriye yönelik bazı riskler olduğunun da altını
çizmek gerekiyor. Her şeyden önce gelirler
tarafında bir defaya mahsus olarak tanımladığımız
--uzun vadede sürdürülebilirliği tartışmalı olan
Merkez Bankası karı, özelleştirme gelirleri vb.-gelirlerin ağırlığı artarken, faiz dışı giderlerin
kısılamadığını ve son yıllarda hep bütçe
hedeflerinin üzerinde kaldığını görüyoruz. IMF
tanımlı faiz dışı fazla (FDF) verisi bu anlamda
bütçe performansını takip etmek açısından
faydalı. Maliye tanımlı FDF’den bir defaya mahsus
gelirlerin çıkartılmasıyla hesaplanan IMF tanımlı
FDF, 12-aylık toplam olarak Ağustos 2015’den bu
yana düşüş eğiliminde. Veri Haziran ayı itibari ile
uzun bir aradan sonra ilk kez negatife dönmüş
durumda (Grafik 12).
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Grafik 12 - Merkezi Yönetim Faiz Dışı Dengesi (milyar TL, 12-aylık toplam)
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Bizim hesaplamalarımıza göre faiz dışı
harcamalarda yılsonu hedefinin tutturulması için
yılın ilk yarısındaki (yıllık) %20’lik artışın ikinci yarıda
%8’e gerilemesi gerekiyor ki, hem seçim vaatleri
ve büyümeyi desteklemeye dönük politikalar hem
de yaşanan siyasi gelişmeler düşünüldüğünde
bu yavaşlama pek olası görünmüyor. Gelirler
tarafında yeni vergi borç yapılandırmasından
gelecek gelirler kısmen rahatlama sağlayabilir
ama yılsonu hedefi olan yaklaşık 30 milyar TL’lik
(GSYH’ye oran olarak %1,3) hedefin aşılması
olasılık dahilinde. Bir açıdan bu, Türkiye’nin mali
göstergelerine bakıldığında (manşet düzeyde
makul seyreden açık, düşük kamu borcu), sorun
teşkil etmez gibi duruyor. Ancak yatırımcıların
ve kredi derecelendirme kuruluşlarının bütçe
konusunda hassasiyeti devam ediyor. Bu açıdan
önümüzdeki dönemde mali disiplin başlığı ve
Türkiye’nin bir “ikiz açık” (cari açık+bütçe açığı) riski
ile karşı karşıya kalıp kalmayacağı yakından takip
edilecek başlıklardan biri olacak.

Bu bağlamda bazı mali girişimlerin (varlık fonu,
servet affı, kamu-özel ortaklık anlaşmaları vb.)
gerek saydamlık gerek potansiyel bütçe yükü
anlamında – birçok uluslararası kuruluşun (IMF,
OECD) vurguladığı gibi – yakından izlenmesi önem
arz ediyor.

01
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03
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6. Cari açıktaki gerileme devam ediyor, bu
trend sürer mi yoksa daralmanın sonuna
geldik mi?
2015 yılını 32 milyar dolar civarında bitiren
cari açık, Mayıs ayı itibari ile 27 milyar dolar
seviyelerine gerilemişti. Bu gerileme bilindiği gibi
enerji ticaretindeki (6,8 miyar dolar) daralmadan
kaynaklandı. Aynı dönemde çekirdek dengedeki
(enerji ve altın hariç) 2,9 milyar dolarlık açık 1,9
milyar dolara geriledi (Tablo 3; Grafik 13). Ancak
son yayınlanan dış ticaret açığı ve turizm verileri
bize cari açıktaki daralmanın sonuna yaklaşmakta
olduğumuzun sinyalini veriyor.
Detaylara baktığımızda Haziran ayında dış
ticaret verilerinin 12-aylık toplam olarak
Temmuz 2015’den sonra ilk kez artış kaydettiğini
görüyoruz. Bunda temelde ithalat tarafındaki
bir defaya mahsus yüksek artışın etkisi
bulunuyor ancak son birkaç aya baktığımızda
da dış ticaret açığındaki daralmanın hız kestiğini
söyleyebiliyoruz.

Tablo 3 - Cari Denge (milyon $)

Mayıs

Ocak - Mayıs

12-Aylık Toplam

2016

2015

2016

2015

May 16

Nis 16

-2.863

-4.269

-13.679

-18.668

-27.249

-28.655

sak: Çekirdek Denge 1/

-1.468

-1.189

-6.739

-7.724

-1.884

-1.605

Dış Ticaret Dengesi

-3.764

-5.488

-14.968

-20.520

-42.602

-44.326

12.803

11.817

61.946

64.589

149.334

148.348

8

-19

-4

-10

-8

-10

16.567

17.305

76.914

85.109

191.936

192.674

-4

-14

-10

-10

-14

-15

Hizmetler (net)

1.378

1.938

4.018

6.163

21.974

22.534

sak: Turizm (net)

1.222

1.781

3.887

5.757

19.378

19.937

-31

-22

-32

-11

-18

-18

Gelir (net)

-442

-734

-3.529

-4.741

-8.313

-8.605

sak: Faiz Harcamaları

555

422

2.172

1.988

5.374

5.241

Cari Transfer

-35

15

800

430

1.692

1.742

Cari Denge

İhracat
%
İthalat
%

%

01
02
03

Kaynak: TCMB, Turkey Data Monitor
1/ Enerji ve altın dengesi hariç cari denge.
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Turizm tarafında ise son yaşanan gelişmeler
(Atatürk Havalimanı terör saldırısı ve darbe
teşebbüsü) Rusya ile normalleşmenin yarattığı
olumlu havayı dağıtmışa benziyor. Yılın ilk
yarısında net turizm gelirleri geçen yılın aynı
dönemine oranla %30’a yakın azalış kaydetmiş
durumda. Ancak yaz aylarına ait veriler
açıklandıkça krizin boyutları daha net görülmüş
olacak. Biz sene sonunda turizm gelirlerinde
geçen seneye göre en az 8-9 milyar dolarlık bir
azalış olacağını (net) öngörüyoruz.
Tüm bunlar ışığında beklentimiz cari açığın
Haziran ayında geçici bir yükseliş gösterdikten
sonra daralma trendini birkaç ay daha sürdürmesi
ancak sonrasında tekrar yükselişe geçerek yılı
34-35 milyar dolar civarında (GSYH’ye oranla %5’e
yakın) kapatması yönünde.
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Grafik 13 - Cari Denge (12-aylık toplam; milyar $)
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7. Sermaye girişleri tarafında işler nasıl
gidiyor?
Yılın ilk beş aylık dönemi, finansman tarafında,
miktar olarak, geçen yılın aynı dönemine oranla
belirgin bir toparlanma yaşandığını gösteriyor.
Bunda global negatif faiz ortamı, bu yıl Mart-Nisan
gibi GOE’lere karşı olumlu anlamda değişen
algının rolü büyük. Hatırlatmak gerekirse 2015
Ocak-Mayıs döneminde sermaye girişleri cari
açığın belirgin altında seyretmiş, finansman büyük
oranda kaynağı belli olmayan sermaye akımları
ve TCMB rezervleri ile sağlanmıştı. Bu yıl aynı
dönemde ise 13,7 milyar dolarlık cari açığa karşın
15,8 milyar dolarlık sermaye girişi kaydedildi.
Bunun ana kaynağını, geçtiğimiz dönemde
belirgin şekilde zayıflayan portföy girişlerindeki
-- Hazine’nin ihraç ettiği borçlanma senetleri
ağırlıklı -- toparlanma (7,3 milyar dolar), şirket
kesimi borçlanması (6,3 milyar dolar) ve bankacılık
sektörünün mevduatlarındaki artış (4,5 milyar
dolar) oluşturdu (Tablo 4; Grafik 14).

Tablo 4 - Finans Hesabı (milyon $)

Mayıs

Ocak - Mayıs

12-Aylık Toplam

2016

2015

2016

2015

May 16

Nis 16

-2.863

-4.269

-13.679

-18.668

-27.249

-28.655

0

0

15

-1

-5

-5

-3.265

-568

-15.823

-5.201

-21.679

-18.982

Doğrudan Yabancı Yatırım

-587

-931

-2.285

-4.659

-9.431

-9.775

Portföy Yatırımı

-947

2.505

-7.329

3.162

5.007

8.459

Hisse Senedi

-838

74

841

-68

-1.486

-574

Borç Senetleri 1/

2.066

-1.405

7.056

-807

889

-2.582

Yurtiçi

230

-1.473

2.531

-3.297

-1.842

-3.545

Diğer Yatırımlar

-1.731

-2.142

-6.209

-3.704

-17.255

-17.666

Varlıklar

1.437

1.221

4.902

8.717

10.966

10.750

Yükümlülükler

3.168

3.363

11.111

12.421

28.221

28.416

Kısa Vadeli Krediler

935

-3.077

-302

-9.481

-10.412

-14.424

Uzun Vadeli Krediler

1.044

6.373

4.862

13.226

26.687

32.016

896

1.158

4.860

2.146

13.393

13.655

0

0

0

0

0

0

1.189

67

6.551

8.676

11.946

10.824

Net Hata Noksan

1.855

1.662

2.622

9.703

2.290

2.097

Rezerv Varlıklar

2.257

-2.039

4.781

-3.765

-3.285

-7.581

Cari Denge
Sermaye Transferi
Finans Hesabı

Banka Dışı Özel Sektör
IMF Kredileri
Diğer / Mevduatlar

01
02
03

Kaynak: TCMB, Turkey Data Monitor
1/ Yerleşik olmayanlara yapılan yurtiçi ihraçlar dahil.

35

Türkiye ekonomisi

Kaynağı belli olmayan akımların da (net hatanoksan) bu dönemde 2,6 milyar dolarlık bir girişe
işaret etmesiyle, Merkez Bankası rezervleri (sene
başından bu yana) 4,8 milyar dolar artarak, geçen
yılki kayıplarının (2015’in tamamında 11,8 milyar
dolarlık rezerv kaybı yaşanmıştı) bir kısmını geri
almış oldu. Brüt rezervlerdeki bu artışta rezerv
opsiyon mekanizması, hükümet borçlanmasının
hız kazanması ve reeskont kredilerindeki artış gibi
faktörler etkili oldu.

Grafik 14 - Ödemeler Dengesi: Seçilmiş Finansman Kalemleri (milyon USD)
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2.000
finansman üzerinde etkili olacak. Darbe girişiminin
1.000
hemen ardındaki hafta yabancı çıkışlarının sınırlı
0
kalması oldukça olumlu bir gelişme. Bu açıdan
-1.000
biz bir “mükemmel fırtına” senaryosu (yani birçok
-2.000
olumsuz gelişmenin üst üste geldiği bir senaryo)
-3.000
hariç dış finansman tarafında ciddi bir sıkıntı
beklemiyoruz. Bu çerçevede dış borç servisi
-4.000
tarafına da kısaca değinecek olursak Mayıs ayı
-5.000
sonu itibari ile Türkiye’nin önümüzdeki bir yıl
-6.000
içinde toplam 170 milyar dolara yakın dış borç
servisi (ana para) olduğunu görüyoruz. Bunun
143-144 milyar doları özel sektöre ait.
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8. Lira tarafında durum nedir? Reel
endeksler en son neye işaret ediyor?
Merkez Bankası tarafından yayınlanan TÜFE bazlı
Reel Döviz Kuru, Temmuz ayında 100 civarındaki
seviyesi ile 5-yıllık uzun vadeli trendinin altındaki
seyrini sürdürüyordu (Grafik15). Bu “rekabetçilik”
açısından elbette olumlu bir durum.
Ancak diğer yandan alternatif endeksler, çok da
fazla rahatlamaya fırsat vermiyor. Örneğin yine
Merkez Bankası’nın hesaplamalarına göre birim iş
gücü bazında değerlendirildiğinde ya da gelişmiş
ülkelerle karşılaştırıldığında lira’nın çok da avantajlı
olmadığını görüyoruz. İngiliz The Economist
dergisi tarafından hesaplanan Big Mac endeksi
de liranın, diğer birçok gelişmekte olan ülke para
birimi gibi ciddi oranda daha az değerli olduğuna
işaret etse de kişi başına gelir – ki bu verimliliğin
bir ölçütü olarak düşünülebilir -- göz önüne
alındığında tablo tersine dönüyor ve lira küresel
anlamda en değerli para birimlerinden biri haline
geliyor.
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Grafik 15 - Reel Efektif Döviz Kuru: Uzun Vadeli Görünüm (2003=100)
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9. Son piyasa gelişmelerini çok kısa
toparlayacak olursak, Temmuz ayında
yaşanan siyasi gelişmelerin piyasalara etkisi
ne oldu?
15 Temmuz’da yaşanan darbe girişimi, elbette
Türkiye piyasalarının diğer gelişmekte olan ülke
piyasalarından negatif ayrışmasına yol açtı.
Örneğin Mayıs ayı başından Temmuz ortasına
kadar Morgan Stanley GOE Composite Index’deki
(MSCI) diğer GOE’lere oranla (ortalama) %15
iskontolu seyreden Türk hisse senedi piyasaları,
darbe teşebbüsünün ardından (ortalama) %25
daha iskontolu hale geldi – ki bu tarihi olarak da
en yüksek seviyeler (Grafik 16)18. Kur tarafında da
TL/USD kuru aynı dönemde 2,9 civarından 3,1’e
kadar yükseldi (yani %4,5-5 civarı bir değer kaybı
yaşandı).
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Grafik 16 - MSCI Türkiye ve GOE Endeksleri (Ağu 2008=100)
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Türkiye’nin 5 yıllık kredi iflas primi (CDS) de darbe
öncesi bir aylık ortalamasına oranla 25 baz puan
hatırı sayılır bir artış kaydetti (Grafik 17). Ancak
yaşanan kayıpların nispeten sınırlı kaldığını hatta
sonrasında kayıpların bir miktar geri alındığını
gördük. Bunda yabancı yatırımcılar ile ilk
günlerde iletişimin iyi sağlanması (15-22 Temmuz
haftasında yabancı yatırımcılar hisse senedi ve
borç senetlerinden toplam 460 milyon dolarlık
oldukça sınırlı bir çıkış gösterdiler) yerleşiklerin
döviz mevduatlarını bozdurması (yine aynı hafta
yerleşikler toplam 9,5 milyar dolarlık döviz satışı
gerçekleştirdiler) ve sonrasında görece olumlu
küresel tarafın (düşük gelen ABD büyüme
verisinin ardından Fed’in faiz artırımlarının en
yakın Aralık’ta gerçekleşeceği beklentisi) gibi
faktörler etkili olmuşa benziyor.
Sonuçta piyasa tepkisinin sert ama yaşanan
olayların boyutu düşünüldüğünde görece sınırlı
olduğunu söylemek mümkün. Bu bize yeni bir
hikâye oluşturmamız için bir fırsat sunuyor.
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Grafik 17 - Döviz Kuru ve 5 yıllık CDS Primi
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Temmuz sonunda Fitch metodolojik bir değişiklik üzerine tüm ülke
notlarını revize etti. Bu esnada Türkiye’nin uzun vadeli yerel para
cinsinden kredi notunu BBB’den BBB-‘ye indirdi. Ancak bunun piyasalar
açısından bir belirleyiciliğinin bulunmadığını, takip edilen kredi notunun
uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi notu olduğunu hatırlatalım.
19

Nitekim 19 Ağustos’taki gözden geçirme toplantısında Fitch,
Türkiye’nin kredi notunu koruyarak, görünümü ‘Durağan’dan ‘Negatife’
çevirdi.
20

10. Darbe teşebbüsünün ardından gözler
kredi derecelendirme kurumlarından
gelecek kararlara yöneldi. Son gelişmeler ve
görünümü özetler misiniz?
Bilindiği gibi Moody’s ve Fitch’e göre Türkiye’nin
kredi notu “yatırım yapılabilir” seviyede. Görünüm
Moody’s’de negatif; Fitch’de ise durağan. 15
Temmuz’u izleyen günlerde (20 Temmuz’da)
Moody’s bir açıklama yaparak başarısız darbe
girişiminin ekonomik büyüme, politika yapıcı
kurumlar ve dış kırılganlık gibi alanlardaki
orta vadeli etkilerinin gözden geçirilmesi
amacıyla Türkiye’nin notunu olası bir indirim
perspektifinden izlemeye aldığını duyurdu.
Kurumun 5 Ağustos’daki olağan gözden geçirme
tarihinde ise herhangi bir değerlendirme
yapılmadı ve önceki açıklamada belirtilen 90
günlük izleme süresinin tamamlanmasının
bekleneceği söylendi. Ancak burada risklerin
devam ettiğini de söylemek gerekiyor.

Kurumun Ekim ortası gibi dolacak olan 90 günlük
izleme süresi sonrasında bir açıklama yapması
bekleniyor. Not indirimi olursa sermaye girişlerinin
etkilenmesi (bazı yatırımcılar için iki yatırım
yapılabilir not prensibi çerçevesinde) kaçınılmaz
duruyor.
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02
03

Fitch19 tarafından ise bir sonraki olağan
gözden geçirme 19 Ağustos’ta. Genel olarak
bir not indirimi beklenmiyor. Ancak durağan
olan görünümün, negatife çekilme ihtimali
olasılıklardan biri gibi duruyor20.
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Diğer yandan, Moody’s ve Fitch’in aksine
Türkiye’nin kredi notunu yatırım yapılabilir
seviyenin altında tutan S&P, darbe girişiminin
hemen ardından takvim dışı bir değerlendirme ile
ülke notunu bir basamak daha düşürerek yatırım
yapılabilir seviyenin iki basamak altına çekti ve
görünümü negatif olarak belirledi. Hatırlatmak
gerekirse kurum geçtiğimiz Mayıs ayında
görünümü negatiften, durağana yükseltmişti. Not
indirim kararının gerekçesi olarak siyasi ortamdaki
parçalı görünüm ve bunun dış bağımlılığı yüksek
olan Türkiye’nin yatırım ortamına, büyümesine
ve sermaye girişlerine yapacağı olumsuz etki
gösterildi.
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Tablo 5 - Uzun Vadeli
Yabancı Para Cinsi
Kredi Notu

Not

Tarih

Görünüm Tarih

Önceki
Not

Tarih

Sonraki gözden
geçirme

S&P

BB

Tem 16

Negatif

Tem 16

BB+

Mar 13

4 Kasım 16

Fitch

BBB-

Kas 12

Durağan

Kas 11

BB+

Ara 09

19 Ağustos 16

Moody's

Baa3

May 13

Negatif

Nis 14

Ba1

Haz 12

2 Aralık 16

Kaynak: Kredi derecelendirme kuruluşlarının web siteleri.
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