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“YABANCILAR TÜRK‹YE’YE
GELMEYE DEVAM EDER”

GLOBAL L‹K‹D‹TE
NASIL ETK‹LEYECEK?
UZMANLAR, SON AYLARDA BÜTÜN DÜNYA EKONOM‹S‹N‹ ETK‹LEYEN
GLOBAL L‹K‹D‹TEN‹N GELECE⁄‹N‹ TARTIﬁIYOR...

ﬂ Yat›r›m ve Capital dergisi iﬂbirli¤iyle haz›rlanan Geniﬂ Aç› dergisi, üçüncü y›l›n› geride
b›rakt›. Her say›s›nda önemli bir konuyu masaya yat›rd›¤›m›z ve uzmanlar›yla tart›ﬂt›¤›m›z,
yine uzman görüﬂleriyle destekledi¤imiz Geniﬂ Aç› dergisi, aradan geçen üç y›lda kendi okur
kitlesini de yaratt›.
Elinizde bulunan, dördüncü yay›n y›l›n›n ilk say›s›n›n konusunu “Global Likidite ve
Türkiye” olarak belirledik. Gerek akademisyenler, gerekse finans profesyonelleri taraf›ndan s›kça
at›fta bulunulan bu konu, May›s-Haziran 2006’da piyasa gündeminin en üst noktas›na taﬂ›nd›. Son
haftalarda Uzakdo¤u’da baﬂlayan ve ABD’ye uzanan geliﬂmeler,
global likidite konusunu farkl› formatta tekrar gündeme getirdi.
Global likidite, olumlu dönemlerde ülke ekonomilerine katk›
sa¤lamakla birlikte, olumsuz beklentilerle birleﬂti¤inde ciddi
k›r›lganl›klara sebep olabilecek bir faktör.
Ocak 2007’de yay›nlanan Geniﬂ Aç› dergisinde Türk
ﬂirketlerinin globalleﬂmesi üzerinde durmuﬂtuk. Global likidite
ise küreselleﬂme olgusunun do¤al sonucu. Artan teknolojik
imkanlar, sermaye ve finans piyasalar›na fon ak›ﬂ›n› kolaylaﬂt›r›yor. Dünyan›n herhangi bir yerinde
yaﬂanan ekonomik veya siyasi herhangi bir geliﬂme çok k›sa süre içerisinde fon giriﬂi veya ç›k›ﬂ›yla
sonuçlanabiliyor. Dünya, bu perspektiften bak›ld›¤›nda asl›nda h›zla küçülüyor, s›n›rlar sadece
haritalar üzerinde anlaml› oluyor. Peki Türkiye bu olgunun neresinde? Y›llar boyunca ekonomimize
gelen do¤rudan yabanc› yat›r›mlar›n›n azl›¤›nda ﬂikayet ettik. Bu durumu de¤iﬂtirmeyi sa¤layacak
olumlu global likidite koﬂullar›ndan Türkiye ne ölçüde faydalanm›ﬂ ve daha önemlisi bundan sonra
nas›l faydalanacak? Global likiditede bir daralma yaﬂanmas› beklenmeli mi? Böyle bir durumdan
Türkiye nas›l etkilenir? Bütün bu sorulara ve hatta daha fazlas›na de¤erli konuklar›m›zla birlikte
ayr›nt›l› yan›tlar arad›k.
De¤erli vakitlerini bize ay›ran ve görüﬂlerini paylaﬂan Deniz Gökçe, Mehmet ﬁimﬂek ve Afa
Boran’a da özellikle teﬂekkür ederiz.
Keyifle okuman›z dile¤iyle...
Mert Erdo¤muﬂ / ‹ﬂ Yat›r›m Genel Müdür Yard›mc›s›

‹
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Capital Dergisi ve ‹ﬂ Yat›r›m iﬂbirli¤i ile gerçekleﬂtirilen “Geniﬂ Aç›”
dergisi 13’üncü say›ya ulaﬂt›. Bu say›n›n konusu son dönemde
gündemde olan bir konu: “Global Likidite ve Türkiye”. ABD’de yumuﬂak
iniﬂ baﬂar›labilecek mi, baﬂar›l›rsa bunun global likiditeye etkisi neler
olacak? Geçti¤imiz ay Japonya’n›n faizleri yükseltmeye baﬂlamas›yla
birlikte gündeme gelen “carry trade” iﬂlemlerin azalma olas›l›¤› global
likidite miktar›na ve hareketlerine nas›l yans›yacak? Global ekonominin
ve Türkiye’nin önünde baz› risk unsurlar›n›n oldu¤u bir döneme girilirken
global likidite kendine nas›l bir yön tayin edecek? Türkiye’de yaﬂanacak
seçimler yabanc› yat›r›mc›
çekme cazibesini azaltacak
m›? Global likidite
daralacak m›, durulacak
m›? ‹ﬂte herkesin
kafas›ndaki bu çok say›da
sorunun cevab›n› bu iﬂin
uzmanlar›yla birlikte arad›k.
Moderatörlü¤ünü ‹ﬂ Yat›r›m
Genel Müdür Yard›mc›s›
Mert Erdo¤muﬂ’un yapt›¤›
Geniﬂ Aç› toplant›s›na
Doçent Dr. Deniz Gökçe, ‹ﬂ
Yat›r›m Araﬂt›rma
Direktörü Serhat Gürleyen,
Merrill Lynch Sabit Getiri
Stratejisi ve Geliﬂmekte
Olan Piyasalar
Araﬂt›rmalar› Bölümü
Baﬂkan› Mehmet ﬁimﬂek,
Shuaa Capital Geliﬂmekte
Olan Piyasalar Direktörü
Afa Boran kat›ld›. ‹ﬂte
global likiditenin gelece¤ine
SERHAT
GÜRLEYEN
iliﬂkin iddial› tahminlerin
yap›ld›¤› “Global Likidite ve
Türkiye” konulu toplant›:
DEN‹Z GÖKÇE
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Mert Erdo¤muﬂ Konumuz global likidite
ve Türkiye. Global likidite son dönemde
çok konuﬂulan, tabiri caizse bilenin de
bilmeyenin de çok yorum yapt›¤› bir konu.
‹lk olarak global likidite kavram› nedir?
Bugünkü noktaya nas›l ulaﬂ›ld›? Global
likidite ölçülebilir mi ve nas›l ölçülebilir?
Deniz Gökçe Mehmet ﬁimﬂek de Afa
Boran da çok uzun zamandan beri hem
uluslararas› piyasalar› hem de olay›n
akademik taraf›n› takip eden kiﬂiler. Bugün
bu noktaya tabii ki bir günde, bir ayda
gelinmedi. Bunun bir arka plan› var. Bu
noktaya aﬂa¤› yukar› 4-5 y›ll›k bir süreç
sonras› gelindi. Bu olayda dünyay› 3 ayr›
kutup olarak görelim. Bu kutuplar dünya
ekonomisinin dörtte birini oluﬂturan
Amerika ekonomisi, Avrupa ekonomisi,
üçüncü olarak da Do¤u Asya ve Güney
Asya. Amerika çok ciddi geniﬂleme dönemi
geçirdi. Bu dönem içinde çok büyük bütçe
aç›klar› ve cari aç›klar üretti. Amerika’n›n
burada bir kolayl›¤› var. Çünkü Amerikan
paras› herkes taraf›ndan döviz olarak
tutuluyor. Ama sonsuza kadar bu böyle
gidemez. Çünkü Amerika’n›n en son
geniﬂleme yapt›¤› dönem 1971-1973 aras›,
Amerikan dolar›n›n çöküﬂe geçmiﬂti.
Buna karﬂ›l›k Avrupa da 4-5 y›l önce
kötümser hatta dura¤an bir hava içindeydi.
Almanya’da sosyal yap› ve ekonomi piyasas›
bozuluyordu. Fransa problemliydi. Do¤u
Asya ve Güney Asya ise kendi ekonomi
felsefesi içinde Euro endeksli, d›ﬂa oldukça
kapal› bir yap› var. Dolay›s›yla 3 sene önce
herkesin genel kanaati ortaya ç›kan
sorunlar› çözmek için Amerika’n›n
yavaﬂlamas› yönündeydi. Onun için
Amerika’n›n faizleri yükseltmesi
gerekiyordu. Faizlerin yükselmesi için de iç
talebi k›smas›, büyümeyi frenlemesi laz›md›.
Bu da ithalat› frenleyecek, dolay›s›yla
Amerika kendi talebini k›sacakt›.
Amerika’n›n cari aç›¤›n›n küçülmesi
yönünde bir çaba oluﬂmuﬂ olacakt›. Bütçe
aç›¤› da kemer s›karak giderilir diye
MERT ERDO⁄MUﬁ Geniﬂ Aç›’n›n bu
say›s›nda Türkiye’nin global likiditeden
bugüne dek ne kadar
faydalanabildi¤ini ve bundan sonra
faydalanabilmek için neler yapmas›
gerekti¤ini de masaya yat›rd›k.

düﬂünülüyordu. Amerika bunu yapt›.
Faizleri yükseltti.
Bunun karﬂ›l›¤›nda Amerika’ya ihracat
yapan Do¤u Blo¤u ülkelerinin büyüklükleri
de¤iﬂti. Di¤er cari denge fazlas› olan blokta
Avrupa’n›n ise geniﬂlemesi laz›m. Avrupa
nas›l geniﬂleyecek? Avrupa’n›n faiz düzeyi
zaten düﬂük. Ders kitab›na bakt›¤›n›z zaman
Avrupa’n›n faizleri düﬂürmesi, ekonomiyi
geniﬂletmesi laz›m. Fakat Avrupa Merkez
Bankas› enflasyona hassas. Bu arada petrol
fiyatlar› yükselince, bu durumun enflasyona
etkisi gündeme geldi ve tam tersine onlar
da faiz düﬂürmek yerine faizi yükselttiler.
ﬁimdi bu durumda genel görüﬂe göre
dünyan›n toparlanmas›nda en büyük yük,
Avrupa’n›n omuzlar›na bindi. Avrupa’n›n
cari denge fazlas›n› azaltmas› gerekti¤i
ﬂeklinde bir dengelenme senaryosu var.
Bunun mümkün olup olamayaca¤›
tart›ﬂ›l›yor. Birkaç araﬂt›rma okudum.
Mümkün olmaz diyenler de var, olur
diyenler de... Bu arada Deutsche Bank’›n
iktisatç›lar› taraf›ndan ortaya bir tez at›ld›.
Onlar›n tezine göre bu sistem uzun süre
sürdürülebilir. Hatta Frans›z eski Merkez
Bankas› Baﬂkan› Wolf’un ﬂöyle bir sözü
vard›, “E¤er ben terzime elbise sipariﬂimin
karﬂ›l›¤›n› ödedi¤im zaman, terzi ona vermiﬂ
oldu¤um fonlar› geri dönüp bana kredi
olarak verirse, ben çok uzun süre terzime
k›yafet sipariﬂi veririm.”
Bu cari denge fazlas› biriktirenlerle
Amerika’n›n pozisyonu gibi... Amerika
onlardan mal alacak, karﬂ›l›¤›nda döviz
verecek, onlar da ellerindeki nakitleri bu
tarafa, Amerikan mali varl›klar›na
yat›racaklar, bir k›sm›n› da nakit döviz
olarak tutacaklar. Tuttuklar› müddetçe bu
saadet sürer. Tabii bunun karﬂ›s›nda bir
sürü insan hatta Morgan Stanley bile “Bu
sistemin karﬂ›s›nda dolar müthiﬂ de¤er
kaybedecek 1,70’e kadar gidebilir” diye
tahminler yap›yordu. Steven Roach da
finans kesiminde çal›ﬂ›yor, uzun zaman
IMF’de çal›ﬂm›ﬂ. Akademik geçmiﬂi olan biri.
Dolay›s›yla bu sistemin sürüp sürmeyece¤i
konusunda toto-loto gibi iddialaﬂma vard›.
ﬁimdi sonuçta ne oldu? Toplamda çeﬂitli
ülkelerin merkez bankalar›nda birikmiﬂ bir
dolar rezervi var. Bu durumda tart›ﬂmaya
yeni bir boyut eklendi: Likidite dünyada bir
ﬂeyleri de¤iﬂtiriyor. Bu de¤iﬂimin içinde 2
tane risk var. ‹lk olarak likidite daha çok,
2007 /
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de¤iﬂen, faizi yüksek ülkelere giriyor.
Oradan çok say›da ç›k›ﬂ olur ve likidite
daral›rsa problem olur. ‹kinci olarak da
rezervleri taﬂ›yanlar büyük çapta rezervin
riskli oldu¤unun fark›na var›p, taﬂ›mak
istemezler ve portföy de¤iﬂikli¤ine
giderlerse, bu kez dünya genelinde problem
oluﬂabilir. Daha sonra da ortaya Japonya’n›n
durumu ç›kt›. Japonya s›f›ra çok yak›n
faizlerde, 0,25’ler seviyesinde dolan›yor. Bir
de bu tart›ﬂmaya en son bir ﬂehir efsanesi
eklendi. Bu ﬂehir efsanesine göre “carry
trade”i esas yapanlar hedge foncular de¤il,
Japonlar. Ama bu arada hesaplar da
yap›l›yor. Japonya’daki faizler 2-3 puan
daha yükselmeden carry trade bozulmaz,
arada kâr marj› var deniliyor. Dolay›s›yla
görüldü¤ü gibi dünyada birdenbire bu
tart›ﬂmalar›n boyutu artt›. Akademik boyut
kabaca böyle.
Mert Erdo¤muﬂ Orta Avrupa bölgesinde
de son günlerde ‹sviçre frang› üzerine
yap›lan carry trade iﬂlemleri çok
konuﬂulmaya baﬂland›. Eﬂde¤er tehlikeyi arz
edebilecek boyutta ‹sviçre’de carry trade
yaﬂand›¤› söyleniyor.
Mehmet ﬁimﬂek Hocam›z tarihi
perspektifi de bar›nd›ran iyi bir çerçeve
çizdi. Ben arzu ederseniz, “Global likidite
ölçülebilir mi” sorusundan baﬂlayay›m.
Arkas›ndan da ﬂu anda hangi noktay›z ve

bundan sonra likiditenin izleyece¤i seyir
konusunda fikirlerimi ifade edeyim.
Öncelikle ﬂunu ifade etmek gerek.
Global likiditenin tan›m› ve nas›l ölçülece¤i
hakk›nda bir fikir birli¤i yok ve bu konu
epey bir tart›ﬂma konusu. Ancak bizim gibi
piyasa ekonomistlerinin kulland›¤› birkaç
tane global likidite yaklaﬂ›m› var. Merrill
Lynch olarak biz, “Global USD
Liquidity”(Global Dolar likiditesi) diye bir
de¤iﬂken tan›mlad›k. Bu de¤iﬂkenin iki tane
alt kalemi var. Birincisi, FED’in yaratt›¤›
para arz›, yani “monetary base.” ‹kincisi de,
tabii ki FED’in yabanc›lar ad›na elinde
tuttu¤u hazine ka¤›tlar›, yani yabanc›lar›n
ald›¤› ABD hazine ka¤›tlar›. Biz bu likidite
yaklaﬂ›m›n› haftal›k olarak takip ediyoruz.
Bu veri serisi üzerine birtak›m analizler
yapt›k ve global dolar likiditesi ile

DENİZ GÖKÇE

KTAYA GELD‹K”

IMIYLA BU NO
“GLOBALLEﬁME YARD

Afa biraz hümanist, Keynesyen makro görüşten geliyor. Dolayısıyla bu yapısal konuların
önemine değiniyor. Gelir dağılımı bozuk, sağlık sistemi yok, emeklilik perişan, eğitim yerin dibinde.
Devleti düzeltmeden evvel bunları düzeltemezsin ki. Biz geçtiğimiz 15 seneyi, yani 1991
seçimlerinden bu yana koalisyonların çok kötü yönetilip bir de konvertibiliteye girmiş olmanın
darbesini yiyip, globalleşmeden hiç faydalanamamıştık. Şimdi ilk kez Derviş’le başlayan AKP ile
devam eden programda ve gelen 30 milyar dolar IMF parasında, devleti düzeltme fırsatını bulduk.
Türkiye’nin bütçe açığının Almanya’dan, Fransa’dan düşük olduğu en son ne zamandı? Ne
zamandı bizim yüzde 3’ün altına indiğimiz? Ben 1962’de ekonomi okumaya başladım. O
zamandan beri bütçe açığımız düşse de, Almanlara bir ders versem diye bekliyorum. Nihayet
onları susturuyorum. Gelir dağılımı tabii bozuk. Ben 20 bin dolarla yaşıyorum, evdeki aşçım 600
milyonla. Onun cep telefonu 700 milyon liralık. Benimki 150 milyonluk. Böyle de bir paradoks var.
Bunları bir kenara itemeyiz. Türkiye’de sekans doğru yapıldı. Kamu toparlanmaya gitti. Şimdi şu
seçimi atlatırsak, kimin kazandığı hiç önemli değil. Koalisyon olursa yine erken seçimler, yine
bütçe açıkları, yine zamlar…
1995 seçimine yüzde 4,8 bütçe açığı ile girdik, seçim sonrası açık yüzde 13’e çıktı. 99 seçimi
sonrası nominal olarak yüzde 22’ye çıktı. Bunlar dünya rekoru. İlginç olan Türkiye’de buraya nasıl
geldiğimizin anlaşılmamış olması. Bize globalleşme çok yardım etti. Cari açığın, iç talebin azlığı,
devlet kemer sıkarken, özel sektörün tasarruf etmediği bir ortamda bu doğrudan yatırım, o sıcak
para gelmeseydi, ne olurdu?
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geliﬂmekte olan piyasalar›n performans›
aras›nda güçlü bir korelasyon oldu¤unu
saptad›k. ‹kinci bir alternatif, G7 ülkeleri
merkez bankalar›n›n yaratt›¤› para arz›na
(monetary base) bakmakt›r. Üçüncü bir
yaklaﬂ›m, G7 ülkelerinin ortalama k›sa
dönem reel faizinin izledi¤i trende
bak›lmas›d›r. Son olarak, dünyadaki
uluslararas› döviz rezervlerinin art›ﬂ›na
bak›labilir.
Bizim tercih etti¤imiz global dolar
likiditesi tan›m›, FED verilerinden haftal›k
bazda izlenebiliyor. Bu de¤iﬂkendeki y›ll›k
büyüme h›z›na bak›yoruz ve yapt›¤›m›z
çal›ﬂmalar bu de¤iﬂkenin oldukça anlaml›
oldu¤unu gösteriyor. Bu ﬂekilde
tan›mlad›¤›m›z global likiditedenin y›ll›k
art›ﬂ h›z›, 2005 y›l›nda yaklaﬂ›k yüzde 23’e
ulaﬂarak zirve yapt›. 2005’ten önceki
dönemde bu de¤iﬂkeni oluﬂturan her iki
unsurda (para taban› ve yabanc›lar›n ald›¤›
ABD hazine ka¤›tlar›) da art›ﬂ var. Bu
gösterge FED’in faiz art›ﬂ› ile birlikte ciddi
bir yavaﬂlama sürecine girdi. Alt detaya
indi¤imizde, FED’in yaratt›¤› para
miktar›ndaki büyümenin faizlerin artmas›yla
birlikte h›zla yavaﬂlad›¤› ve y›ll›k büyüme
h›z›n›n yüzde 2 civar›na indi¤i görülüyor.
Ancak, yabanc›lar ad›na FED’de tutulan
hazine ka¤›tlar›ndaki art›ﬂ hala yüzde 15’in
üzerinde. ‹kisini birleﬂtirdi¤imizde ortalama
yüzde 10’lar civar›nda bir global likidite
büyümesinden bahsedebiliriz ki, bu oran

AFA BORAN Ben cumhurbaﬂkan›
seçiminin Türkiye’yi makro olarak
de¤iﬂtirmeyece¤ini düﬂünüyorum.
Brezilya’daki istikrars›zl›k gerçek bir
politik istikrars›zl›kt›. Yerel yönetimler ve
bütçe kontrolü çok kolay de¤ildi.
Orada istikrarl› bir hükümet olaca¤› belli
de¤ildi ve bunun makro ekonomiye
etkisi direktti. Ama Türkiye’de en
kötümser ankette bile mevcut
hükümette çok büyük bir de¤iﬂiklik
görülmüyor. Mutlaka bir endiﬂe var.
Çok kabul edilebilir bir Cumhurbaﬂkan›
seçilir ve akabinde de AK Parti tekrar
seçilirse, piyasalarda olumlu hava eser
ama çok önemli bir etki yarataca¤›n›
sanm›yorum. Bizim geçmiﬂimizdeki
tetiklerin sebebi hiçbir zaman ufak
ﬂeyler de¤ildi. Bunu da büyütüyoruz gibi
geliyor.

2005 y›l›n›n son çeyre¤inden itibaren bu
seviyelerde seyrediyor.
Bu seviyedeki bir likidite büyümesi,
geliﬂmekte olan piyasalar› hala destekleyici
nitelikte. Bir di¤er deyiﬂle, global likidite
ﬂartlar› hala elveriﬂli diyebiliriz. Mevcut
e¤ilimiyle, likidite asl›nda daralm›yor;
büyüme h›z› yavaﬂl›yor. Zaten likiditede
daralma baﬂlamadan önce piyasalarda
problemler yaﬂanabiliyor. Geçmiﬂ 30 y›l
incelendi¤inde, Amerikan Dolar›
likiditesindeki y›ll›k art›ﬂ h›z› yüzde 5’in
alt›na düﬂtü¤ü zaman piyasalar ve
geliﬂmekte olan ekonomilerin performans›
olumsuz etkilenmiﬂ. Y›ll›k bazda büyüme
eksiye düﬂtü¤ünde ise genelde kriz
yaﬂanm›ﬂt›r diyebiliriz. ﬁu an itibariyle yüzde
10’lar civar›nday›z, dolay›s›yla seviye makul.
Kurum olarak bu sene içinde bir likidite
daralmas› öngörmüyoruz. Önümüzdeki
dönemde likiditede olas› bir daralma, iki
sebepten yaﬂanabilir. Birincisi global faiz
art›ﬂ›n›n devam etmesi. Özellikle Asya’daki
merkez bankalar› ve Avrupa Merkez
Bankas›’n›n faiz art›rma ihtimali hala
yüksek. ‹kincisi ise yerel para birimlerinin
de¤er kazanmas›. Burada özellikle global
likidetinin önemli bir kayna¤› olan Asya
ülkeleri ve daha önemlisi Çin üzerindeki
bask›dan (paras›n›n de¤er kazanmas›na izin
vermesi için) bahsediyorum. Bu ﬂekilde d›ﬂ
ticaret fazlas›n›n azalmas› global likidite
art›ﬂ›n›n yavaﬂlamas›na katk›da bulunabilir.
Çok özetle söylemek gerekirse, global
likidite farkl› ﬂekillerde tan›mlanabilir.
Bunlar›n hepsi birer yaklaﬂ›m ve hiçbiri
mükemmel de¤il. ﬁu an itibariyle global
likidite makul düzeylerde, ama “sweet spot”
dedi¤imiz balay› günleri de geride kalm›ﬂ
durumda. 2007 y›l›nda ciddi bir likidite
s›k›ﬂmas› öngörmüyoruz. Ama göreceli
olarak daha az elveriﬂli olmas› ihtimali
yüksek. Çünkü biz hem Asya’da hem
Avrupa bölgesinde faizlerin yükselme
ihtimalinin yüksek oldu¤unu düﬂünüyoruz.
Serhat Gürleyen Likidite tan›m›n›
etkileyen faktörleri devresel ve yap›sal diye
iki kavram alt›nda incelemekte fayda var.
Devresel faktörler olarak küresel
büyüme, Merkez Bankalar›n›n para
politikas› gibi nedenleri alabiliriz. Merkez
Bankalar› para politikas›n› s›k›laﬂt›rarak faiz
oranlar› vas›tas›yla ekonomik büyümeyi ve
likiditeyi etkiliyor.
2007 /

11

Yap›sal tarafta ise iki önemli de¤iﬂken
var. Küreselleﬂmenin geliﬂmesine ba¤l›
olarak uluslararas› ticaretin ve sermaye
hareketlerinin artmas›. ‹kinci faktör yine
yap›sal olarak söyleyebilece¤im teknolojik
geliﬂme. Küresel iﬂbölümüyle baﬂlayal›m.
Asya’n›n üretti¤i, tasarruf etti¤i Amerika’n›n
harcad›¤›, borçland›¤› bir küresel iﬂ
bölümünden bahsediyoruz. D›ﬂ ticaret aç›¤›
artt›kça Asya Merkez Bankalar› ellerindeki
tasarruf fazlas›n› dolar cinsi aktiflere
yat›r›yor. FED’in izledi¤i para politikas›yla
bu davran›ﬂ biçimini etkilemesi söz konusu
de¤il. Buna karﬂ› ABD’de izlenen d›ﬂ ticaret
politikas›n›n de¤iﬂmesi küresel likidite
üzerinde etkili olabilir. ABD’de
Demokratlar’›n Cumhuriyetçiler’e karﬂ›
güçlenmesinin küresel ekonomi ve global
likidite üzerindeki etkisini iyi tahlil etmek
gerekiyor. ‹kinci yap›sal faktör olan
“teknolojik geliﬂme” ile devam edelim.
Elektronik iletiﬂim imkanlar›n›n ve bilgisayar
teknolojisinin geliﬂmesi sayesinde dünya
piyasalar› aras›ndaki etkileﬂim artt›. Türev
piyasalar›n geliﬂmesiyle birlikte ayn›
miktarda paran›n dünya piyasalar›nda
yaratt›¤› etki artt›. Merkez Bankalar›n›n para
politikas›n›n etkisi azalm›ﬂ durumda.
Mert Erdo¤muﬂ Emtia fiyatlar› son birkaç
y›ld›r istikrarl› bir yükseliﬂ kaydetti. Bu sene
için beklentiler çok geniﬂ aral›kta. Baﬂta
ham petrol olmak üzere emtia fiyatlar›nda
yaﬂanacak bir dalgalanman›n global likidite
üzerine etkisi ne olur?
Afa Boran Hocam, baz› ﬂeyleri
akademisyenler aç›s›ndan anlatt›. Mehmet
Bey de daha çok araﬂt›rmac› bak›ﬂ aç›s›ndan
ﬂu an global likiditenin bulundu¤u noktay›
de¤erlendirdi… Ben ise tamamen bunu
paraya çevirmekle sorumlu bir fon
yöneticisi olarak daha çok piyasa ve bunun
sonuç taraf›n› aktarmaya çal›ﬂaca¤›m.
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Ben daha önceden araﬂt›rma
uzman›yd›m. Bu tarafa geçince, karar
almaya baﬂlay›nca olay›n hakikaten farkl›
oldu¤unu görüyorsunuz. Sorumluluk
oran›n›z farkl›. ﬁu anda ben bütün olaylara
sonuçta ne olacak gözüyle bak›yorum.
ﬁimdi global likidite var m›, yok mu
demekten çok sonucuna gidelim. E¤er
bugün kredi alamayan kiﬂiler rahatça kredi
al›yorsa ve bu kredilerin toplam emlak
kredilerine oran› yüzde 25’e vard›ysa, var.
Likidite çok bol, büyüme de çok bol ve son
dönemde bunun tersine döndü¤ünü
görüyoruz. Çok da kara bir senaryoyla
baﬂlamayay›m ama ﬂöyle bir anekdot
vereyim. Wikipedia’da Kara Pazartesi’nin
tan›m›na bakt›m. ‹nan›n bugünden çok
farkl› de¤il. Hatta ﬂöyle bir cümle kullanm›ﬂ:
“Herkes yumuﬂak iniﬂ senaryosunu sat›n
alm›ﬂ, her ﬂeyin iyi geliﬂece¤ini bekliyorduk,
birden gelen iniﬂi anlamad›k.”
O dönemle bugün aras›nda teknolojik
geliﬂmeler oldu. Ama yine de ﬂimdi likidite
aç›s›ndan geçmiﬂe oranla da, gelece¤e
oranla da bir fazlal›k var. Ve bununla
ba¤lant›l› olarak emtia fiyatlar› dediniz.…
Emtia uzman› de¤ilim ama genellersek,
“varl›k fiyatlar›nda” büyük bir art›ﬂ var.
Sadece Türkiye’de de¤il, yak›n zamanda
Shuaa Capital, benim firmam›n bulundu¤u
Ortado¤u’da varl›k fiyatlar›nda ciddi bir
düzeltme oldu. Orada global likidite, petrol
MEHMET ŞİMŞEK
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YÜKSEL‹ﬁE
Bence olayın temel nedenlerine de
bakalım. Biliyorsunuz Nasdaq’daki balonun
sönmesiyle birlikte özellikle Amerika’da ciddi bir
resesyon riski ortaya çıktı. Bu 11 Eylül’den
önce başladı. FED, 11 Eylül öncesinde faiz
indirimine zaten başlamıştı, ancak 11 Eylül
tabii ki bu faiz düşüş sürecini hızlandırdı.
Oradaki temel kaygı şuydu: özellikle hane
halkının servetinde çok ciddi bir erime
yaşanmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam toplamda
yaklaşık 7 trilyon dolar civarında bir düşüş
olmuştu. O nedenle bunun tüketime etkisi ve
dolayısıyla ABD ekonomisinin ciddi bir
durgunluğa girmesi kaygısı vardı. O kaygılar
duyulurken bir de 11 Eylül olayı ortaya çıkınca
merkez bankaları senkronize biçimde ciddi faiz
indirimine gittiler ve likiditeyi bollaştırdılar.

MEHMET ﬁ‹MﬁEK
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fiyatlar› artt› ve likidite yer de¤iﬂtirip, Çin ve
petrol zengini ülkelere gitti. Petrol zengini
ülkelerde borsalar neredeyse 50 fiyat-kazanç
de¤erlemelerine ç›kt›. O zaman 50 F/K’ya
normal diyorlard›. Bugün bak›yorsunuz
neredeyse tepenin yar› seviyelerindeler. Bu
sefer de birçok yat›r›m bankas›, Dubai’ye
yat›r›m yapmay› tavsiye ediyorlar. Avrupal›
ve Amerikal› global yat›r›mc›lar› petrol
zengini ülkelere yat›r›m yapmalar› için
ça¤›r›yorlar. Demek ki o kadar büyük bir
düzeltme yaﬂad›lar.
Demek istedi¤im ﬂey ﬂu; çok
yak›n›m›zda likiditenin birden çok artmas›
ve akabinde düzelmesini gördük. Bunlar
her yerde bu kadar dramatik olmayabiliyor.
Bunu sa¤layan birkaç önemli ﬂey var.
Teknolojik geliﬂmeler çok önemli. Bu
teknolojik geliﬂmeler birçok büyük dalgay›
azalt›yor. Eskiden demir - çelik sektöründe
olan dalgalanmalar bugün yaﬂanm›yor. Ama
bugün de fazla likiditenin ve h›zl›
büyümenin getirdi¤i çok yüksek mal
fiyatlar› söz konusu. Çin’de 1 trilyon dolar
para rezervi var. Asya’y› toplarsan›z 2
trilyon dolar›n üzerine ç›k›yor. S›rf Körfez
bölgesinde 2 trilyon dolar fon birikti. Bunlar
çok büyük ve birden, h›zl› de¤iﬂen
rakamlar. Bence as›l önemli olan bu
likiditeyle insanlar ne yap›yor sorusuna
yan›t bulmak.
Mert Erdo¤muﬂ Evet, bu konuyu ve
sonuçlar›n› mercek alt›na alal›m. Global
likiditedeki hareketler ülke ekonomilerine
nas›l yans›yor? Global likidite daralacak m›?
ABD ekonomisinde global likiditeyi
etkileyecek ﬂoklar bekliyor musunuz?
SERHAT GÜRLEYEN ﬁirket sat›n
almalar›nda ve birleﬂmelerinde (M&A)
küresel ölçekte ciddi bir büyüme var.
M&A talebinin artmas›nda küresel
likiditedeki art›ﬂ›n çok önemli oldu¤una
inan›yoruz. Ancak ekonomimizdeki
yap›sal de¤iﬂimin etkisini de göz ard›
edemeyiz. 2002 y›l›ndan bu yana
uygulad›¤›m›z ekonomik program›n
meyvelerini toplamaya baﬂlad›k. Siyasi
belirsizli¤e ra¤men 2007 y›l›nda
Türkiye’ye olan ilginin devam etmesini
bekliyoruz. Ancak seçimler öncesinde
popülist politikalar uygulanmas›
durumunda geçici bir süre için bir
miktar yavaﬂlama görebiliriz.

Deniz Gökçe Sonuçta bu likidite etkisi
aﬂ›r› ﬂekilde yay›l›rsa, dünyada her gitti¤i
yerde fiyatlar› düﬂürmesi laz›m. Ama dünya
ortam›na bakt›¤›n›z zaman geçti¤imiz son 2
y›ll›k dönemde Amerika h›zla yükselen bir
faiz ortam› yaﬂ›yor. Avrupa’da faizler 2’li
rakamlardan 3,5 düzeyine dayand›. ‹ngiltere
faiz yükseltti. Çin’deki bankalar›n banka
olma özelli¤i konusunda ciddi ﬂüpheler var.
Bolluk nedeniyle faizlerin çok düﬂük
oldu¤u bir tek Japonya var. Ama aﬂa¤›
do¤ru bir getiri trendi de yok. Türkiye’de
zaten 2006 baﬂ›ndan itibaren faiz düﬂüﬂü
durmuﬂ, tersine dönmüﬂ durumda. ﬁimdi bu
bulmacaya bir cevap vermemiz laz›m. ‹ster
ülkelerin döviz rezervleri, ister petrol
paras›na, ister Amerikal›’n›n money
base’ine, istersek FED’deki takastaki menkul
k›ymetlere bakal›m. Sonuçta bu likidite
bollu¤unun faizleri düﬂürücü etkisi yok. Bu
soruya bir cevap istiyorum.
Mehmet ﬁimﬂek Faizler düﬂük oldu¤u
için likidite bol. Likidite bol oldu¤u için
faizler düﬂmez ﬂeklinde bakmak laz›m.
Deniz Gökçe ﬁunu da cevapland›rmam›z
laz›m. Olay› Amerikan analizleri gözlü¤üyle
ortaya koyarsak, makro de¤iﬂikliklerin
likiditeyi yaratt›¤›ndan bahsettik. Dolay›s›yla
problem büyürken makro nedenlere dayal›
finansal teﬂvikler ile onun sonucunun
faizlerde görülmesi laz›m. Likidite daral›rken
merkez bankalar›n›n davran›ﬂ›n›n de¤iﬂmesi
laz›m. O arada faiz düﬂüﬂü likidite
bollu¤unda oldu mu, olmad› m› diye
kafamda bir soru var…
Mehmet ﬁimﬂek Biliyorsunuz, 2003
y›l›nda OECD ülkelerinde faizler son 40
y›l›n en düﬂük seviyesindeydi. Baﬂlang›çta,
FED ve önde gelen geliﬂmiﬂ ülkelerin
merkez bankalar›n›n parasal taban›nda ciddi
bir yükselme yaﬂand›. Bu likidite art›ﬂ›n›
ortaya ç›karan faktör asl›nda faizlerin son
derece düﬂmüﬂ olmas›d›r. Bu risk iﬂtah›n›
art›rd›. Tabii ki paran›n maliyeti düﬂükse
onunla daha yüksek risk alma e¤iliminiz
art›yor. Risk iﬂtah›n› belirleyen di¤er önemli
bir faktör de global büyüme beklentileri.
Afa Boran E¤er piyasalar› konuﬂuyorsak
bence FED faizleri, piyasalar› da uzun
vadeli faizleri de çok etkilemedi. Dolay›s›yla
burada risk iﬂtah›n› belirleyen FED faizleri
de¤il.
Mehmet ﬁimﬂek Ben bu konuda sizinle
ayn› fikirde de¤ilim. Geliﬂmekte olan
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piyasalar endeksiyle FED faizlerini birlikte
çizersek, anlaml› bir iliﬂki oldu¤u
gözüküyor.
Afa Boran Hangi vadeyle…3 y›lla bakal›m
örne¤in.
Mehmet ﬁimﬂek Tamam 3 y›lla çizelim.
Yine de bir paralellik var.
Afa Boran Evet, burada iki konuyu ayr›
ayr› aç›kl›¤a kavuﬂturmak laz›m. Bir k›sa
vadeli faizler insanlar›n borç al›p, baﬂka
piyasalara yat›rma iﬂtah›n› etkiliyor.
Amerika’daki büyüme, yat›r›mc›lar›n kâr
üzerinde oturduklar›n› hissetmeleri, baﬂka
nereye yat›r›m yapabilirim aray›ﬂ›na yol
aç›yor. Bir örnek göstereyim. Diyelim ki;
ben size bir fikirle geldim ve “Bana yat›r›m
yapar m›s›n›z” dedim. Siz kendi iﬂinizde iyi
kâr ediyorsan›z ilgilenirsiniz, ama kendi
iﬂinizde kâr edemiyorsan›z bana
bakmazs›n›z. Dolay›s›yla bizim gibi
geliﬂmekte olan ülkeler için bir numaral›
faktör Amerika’daki büyüme. Çünkü risk
iﬂtah›n› belirleyen o. Hatta yak›n bir
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zamanda ﬂöyle bir makale okudum: “Rüzgar
arkadan o kadar güçlü eserse hindi
(Turkey) bile uçabilir”. Amerika’da bir fon
yöneticisi raporunda ﬂunu söylemiﬂti: “6
ayda hükümetin de¤iﬂti¤i Ekvator bile
piyasalardan 10 y›ll›k borçlanm›ﬂ.” Ekvator,
b›rak›n 10 y›l› 3 ay sonras›n› bile
göremeyen bir ülke. Dolay›s›yla likiditenin
risk iﬂtah›n›n bu aç›dan etkisi büyük. ﬁu
anda bizim gibi birçok geliﬂmekte olan ülke
eskiden s›k›nt›dayken ﬂimdi çok rahat
borçlan›yor. Ama bundan sonra büyüme,
likidite ve risk iﬂtah› azalacak.
Sedef Seçkin Büyük ﬁu ana kadar global
likiditenin boyutlar›n› konuﬂtuk. Ard›ndan
global likiditeyi oluﬂturan faktörleri ve
bugünkü noktaya nas›l geldi¤ini ortaya
koyduk. ﬁimdi global likiditenin gelece¤i
nas›l? Daralma olacak m›, hangi ülkeler
yak›n gelecekte global likidite
hareketlerinden nas›l etkilenecek? ABD
ekonomisinin durumu global likiditeyi nas›l
etkileyecek, bunlar› konuﬂal›m…

Deniz Gökçe Çin’de likidite aç›s›ndan bir
dolar patlamas› oldu. Onun arkas›nda reel
bir sebep var. Esas hikaye Amerika m›
yoksa Çin mi? Ben bunu merak ediyorum.
Mehmet ﬁimﬂek Bence Çin borsas›n›n
global piyasalardaki pay›na bak›l›rsa
(market capitalization) Çin’in global
borsalar› belirleyecek bir vasfa sahip
olmad›¤› görülür. Çin borsas›n›n de¤eri
dünya borsalar›n sadece yüzde 2’sini
oluﬂturuyor. Geçen sene may›s – haziran
aylar›nda piyasalar, bono ve döviz piyasas›
liderli¤inde enflasyon riskini ciddi bir
ﬂekilde fiyatlama çabas› içindeydi. Bu y›l ise
benim görebildi¤im kadar›yla Amerika’da
durgunluk riski fiyatlan›yor. Bu y›l düzeltme
hisse senedi piyasas› liderli¤inde oldu. As›l
olarak ise baﬂka kayg›lar var. Amerikan
ekonomisine iliﬂkin veriler ocak ay›ndan
itibaren beklenenin alt›nda ç›kmaya baﬂlad›.
Durum böyle olunca piyasa düzeltme içine
girdi. Bu türden düzeltmeler genelde
piyasalara ciddi bir fon ak›ﬂ›n›n sonunda
gelir. Bu anlamda bir kâr realizasyonu
bileﬂenini içerir. Geçen y›l da benzer ﬂartlar
oluﬂmuﬂtu, ancak geçen seneki hareket
düzeltmenin ötesine gitti ve bir türbülansa
dönüﬂtü. Piyasalarda yaﬂad›¤›m›z son
hareketlili¤in düzeltmeyle s›n›rl› kalmas›n›n
bence en önemli sebebi, Amerika’da
Çinlilerin veya Türklerin veya baﬂkalar›n›n
inﬂaat yapm›yor olmas›d›r. Bölgesel bazda
büyüme hala güçlü. Amerika’daki yavaﬂlama
tek baﬂ›na bütün dünyadaki büyümeyi ciddi
ﬂekilde aﬂa¤› çekme ihtimali düﬂük oldu¤u
için bu türbülansa dönüﬂmedi. Amerika’da
yavaﬂlama riski var. Bunun da temelinde
FED’in faizleri uzun bir süre art›rm›ﬂ olmas›
yat›yor. Bizce bas›n, ABD’deki konut
kredilerindeki problemleri çok abartt›.
Geçti¤imiz günlerde aç›klanan 2007 y›l› ilk
çeyrek kâr rakamlar›na bakt›¤›m›zda,
subprime mortgage kredilerindeki
problemlerin henüz ekonomiye ve ﬂirket
kârlar›na olumsuz etki yapmad›¤› görülür.
Bana kal›rsa Çin’deki yüzde 9’luk, tuhaf bir
düﬂüﬂle baﬂlayan, düzeltmenin sebebi
Amerika’daki büyümenin yavaﬂlama riskinin
SEDEF SEÇK‹N BÜYÜK Amac›m›z global
likiditenin önümüzdeki günlerdeki
rotas›na ve Türkiye ekonomisindeki yeri
ve boyutlar›na dikkat çekmek.

ortaya ç›km›ﬂ olmas›d›r. Ayr›ca piyasalar›n
son birkaç y›ld›r soluksuz bir ﬂekilde
yukar›ya ç›kt›¤›n› da unutmamak laz›m.
Mümkünse bir parantez açmak istiyorum.
Bence hem likidite hem büyüme
dönemseldir. Bu iki de¤iﬂken birbirleriyle
çok yak›ndan iliﬂkidedirler ve dolay›s›yla bu
iki faktördeki geliﬂmeler risk iﬂtah›n›
etkiliyor.
Afa Boran Amerika dünyan›n bir
numaral› oyuncusu, piyasa belirleyicisi.
Ondan dolay› asl›nda Amerika likiditesini
konuﬂuyoruz, yoksa bizi ilgilendiren taraf›
Türkiye’ye etkisi. Bu dönemde bizde de
hem varl›k fiyatlar› aç›s›ndan hem de
Türkiye’deki para giriﬂleri aç›s›ndan
likiditenin bol oldu¤u bir dönem yaﬂand›. ‹ç
dinamiklerin baz›s› o kadar iyi gitmemesine
ra¤men halen çok fazla para gidiyor. Hatta
merkez bankas› bile gelen s›cak paray›
yönetmekte çok zorlan›yor. ﬁunu söylemek
istiyorum; bu likiditenin çok olumsuz bir
etkisi de var. Bu da piyasadaki k›sa vadeli
oyuncular›n (hedge fon ve bankalar›n
trader’lar›n›n) elini büyüttü. ﬁu anda hedge
fonlar, bankalar inan›lmaz büyük paralarla
oynuyorlar. Bu özellikle bizim gibi
ülkelerdeki hareketlerin boyutunu art›r›r. ﬁu
anda Türkiye’de bir risk olsa, art›k
Türkiye’den ç›kan para birkaç milyon dolar
de¤il, çok büyük paralar.
Deniz Gökçe Burada d›ﬂardan bakan›n
yorumu, “Türkler gene spekülasyon yapt›”
ﬂeklinde. Kur oynam›yor, faiz oynam›yor,
Türkler borsada al›p sat›yorlar… Burada izah
edilmesi gereken bir ﬂey var.
Asl›nda bizim gördü¤ümüz, Türkiye’ye
gelenlere bakt›¤›n›zda yap›da çok ciddi
de¤iﬂiklik var. Dolay›s›yla esas›nda son
zamanlarda bize göre optimist bak›ld›¤›n›
bile gördük.
Yabanc›lar iyimser, Türkler kötümser.…
Afa Boran Dalgalanma rakamlar›nda da
düﬂüﬂ oldu¤unu görüyoruz. Dolay›s›yla
dalgalanma ‘büyük oynayabilmek aç›s›ndan’
risk iﬂtah›n› art›r›yor. Bunun da etkisi var
m›? Dalgalanmay› nas›l görüyoruz? Baz›
enstrümanlarda dalgalanman›n oldukça
düﬂtü¤ünü görüyoruz…
Sedef Seçkin Büyük Peki Türkiye’yi bu
y›l bekleyen dalgal› dönemde global
likiditenin, dünya çap›nda dolaﬂan bu
paran›n Türkiye’ye karﬂ› yaklaﬂ›m› nas›l
olacak?
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Afa Boran Birincisi, Türk para
piyasalar›n›n dalgalanmas›, geliﬂmekte olan
ülkeler aras›nda bir numara. Son 3 y›la da
baksan›z, 5 y›la da baksan›z, 7 y›la da
baksan›z bu gerçek de¤iﬂmiyor. Bence
ﬂimdi piyasan›n dalgalanmas›na bakarak,
riskin azald›¤›n› söylemek yan›lt›c› olabilir.
Çünkü dönem çok önemli. Haziran
dalgalanmas› öncesindeki dalgalanma çok
daha büyüktü. Genellikle Londra’daki
bankalar›n döviz piyasas›yla ilgili türev
ürünlerinin “volatilite” fiyatlamalar›
geçmiﬂteki y›llar›n dalgalanmas›na bakarak
olur. O dalgalanmadan sonra fiyatlamalar› 2
kat›na ç›kt›. O aç›dan, tarihsel veriye
bakarak bir ülkenin risk ölçümünü yapmak
çok do¤ru de¤il. Özellikle Türkiye gibi
ülkeler için do¤ru de¤il. Çünkü di¤er
ülkelerin piyasalar›na k›yasla o kadar çok
dalgal› bir piyasam›z var ki, bunun sebebini
biraz dibe inerek araﬂt›rmak gerekir. Bu risk
nereden geliyor? Sadece Türkiye’nin politik
riski veya bölgesel riski de¤il. Türkiye, iç
borç vadesinin dünyada en düﬂük oldu¤u
ülkelerden biri. Türkiye’nin iç borç vadesi, 9
ay gibi çok düﬂük bir süre. Art›k Hazine
bunu kendi de hesapl›yor ve raporlar›na
dahil etmeye de baﬂlad›. Eskiden ben
tahminen bir rakam söylüyordum ve hatta
Deniz Bey de bir yaz›s›nda bu rakam›
nerden buluyorsun gibi bir eleﬂtiri bile
getirmiﬂti. Bu rakam ne anlama geliyor?
Biraz açay›m: 9 ay içinde bütün bonomuzun
faizi yeniden fiyatlan›yor. Bu y›lki bütçe
rakam›n› Deniz Hoca’n›n be¤enmemesinin
sebebi de aslen bu. Çünkü geçen y›l yüzde
13 olan ortalama maliyet, bugün 20 oldu.
Deniz Gökçe Faizlerin yükseldi¤i
ortamda iç borcun süresini uzat›r m›s›n?
K›salt›r m›s›n?
Afa Boran Ama faiz 13’teyken bankalar
iﬂtahl›yd›. 10 y›ll›k emlak kredisi veriyordu.
Hazine 10 y›l de¤il belki ama biraz daha
uzun borçlansayd›, bugün ortalama maliyeti
yüzde 20’ye ç›kmazd›. Bugün ortalama vade
9 ay.
Deniz Gökçe Reel faizlere bak. Bütün bu
türbülansta reel faiz 2 puan artt›.
Afa Boran ﬁunu söylemeye çal›ﬂ›yorum.
Borcumuz hala yüksek ve maliyeti
inan›lmaz fahiﬂ. Ayn› zamanda yaln›zca
vade aç›s›ndan de¤il, iç borçlanmadaki ürün
çeﬂitlemesi aç›s›ndan da çok gerideyiz. Bu
kadar borca k›yasla bizim borç piyasas›nda
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çok uzmanlaﬂm›ﬂ olmam›z laz›md›. Ama
bak›yorsunuz iki tane ürün var. Düz
kuponsuz, k›sa vadeli kuponlu, bir de üç
ayda bir de¤iﬂen faizli ka¤›t. Size yat›r›m
yapanlar neredeyse hiç faiz riski alm›yor.
Londra’da trader’l›k yapan biri geçen y›l çok
yüklü bir bonus yapt›¤›n› söyledi. “Nas›l
yapt›n o kadar paray›?” dedim. “Türkiye sa¤
olsun, o kadar iyi getirdi ki. O kadar
yüksek faizlerin üzerine bir de kurlar düﬂtü.
Yapt›¤›m yat›r›m bana fazlas›yla döndü”
dedi. Yabanc› yat›r›mc› aç›s›ndan Türkiye’de
yat›r›m yapmak asl›nda çok düﬂük riskli.
Tek ald›¤› risk kur. Faiz aç›s›ndan hiçbir risk
alm›yor. ‹stedi¤i ürünler var. Burada tüm
riski alan Hazine. En ufak bir
dalgalanman›n etkisini Hazine kendi
görüyor. Dolay›s›yla ülkenin riskini
incelerken bunlar› iyi incelemek laz›m.
Borsada da benzer bir durum var. Her
ikisinde de sadece tarihsel, sadece politik ya
da benzer sebeplerden ötürü de¤il, yapmas›
gereken baz› iyileﬂtirmeler var. Bu hem
global likidite de¤iﬂimleri, hem ‘prop
desk’lerin ‘hedgefon’lar›n elindeki para
miktar› ve uzun zamand›r borçland›klar› ana
ülke olan Japonya’daki beklentilerin
de¤iﬂmesi dövizi epeyce etkiliyor.
Yurtd›ﬂ›nda yüzde 20 faize, hem de reel
bazda yüzde 12 oldu¤una, inanam›yorlar.
Faizlerin 13’ten 20’ye ç›kmas›n›n bütçeye
maliyeti 7 milyar dolar. Onu biz ödüyoruz.
Ondan ötürü Anadolu’ya gitti¤inizde ne yol

var, ne insanlar›n refah›. Bence Türkiye gibi
fakir bir ülkenin çok fazla enflasyon fetiﬂisti
de¤il, kalk›nma ve refah art›ﬂl› ekonomiye
odakl› olmas› gerekir. Tüm dünyada da
asl›nda böyledir. Hatta spesifik bir de örnek
vereyim. ABD Merkez Bankas› FED’in
anayasal ödevi bizde oldu¤u gibi sadece
enflasyon de¤ildir. O kadar zengin bir ülke
olmas›na ra¤men, Amerika’n›n Merkez
Bankas› kanunlar›na göre hedefleri 3
maddedir. Birincisi fiyat istikrar›, ikincisi
asgari iﬂsizlik, üçüncüsü de sürdürülebilir
büyümedir. Biz fakir bir ülkeyiz. En
önemlisi refah art›ﬂ›, zenginleﬂmemiz,
büyümemiz. Ama bu politikalar›m›z
aras›nda yer alm›yor. Ben orada biraz
zay›fl›k görüyorum.
Deniz Gökçe Türkiye’nin borç ödeme
stratejisinde kamunun döviz borcunu h›zla
azaltmak vard›. Çok baﬂar›l› bir ﬂekilde,
aﬂa¤› yukar› yüzde 30’un üzerinde bir
GSMH oran›ndan, yüzde 6,5 gibi bir orana
düﬂtü. Bence bu yanl›ﬂ bir stratejiydi çünkü
paranoyak bir stratejiydi. Bizim iki tane
toplumsal paranoyam›z var. Biz hep
Osmanl›, Duyuni Umumiye’ye kurban gitti¤i
için döviz borcundan korkar›z. Bütün bu
tart›ﬂt›¤›m›z dönemde, dövizin reel getirisi
eksi olmas›na ra¤men. Basit bir hazine
yönetimi mant›¤› içinde döviz borcunu
ödememiz de¤il, tersine borçlanmam›z
gerekir. Ama Türk toplumu paranoyak
oldu¤u için, hükümet de oyunu tutabilmek

için döviz borcunu azaltmas› gerekti¤ini
biliyor. Yoksa ertesi gün muhalefet partisi
ç›k›p “Döviz borcun ﬂu kadar artt›” diye
konuﬂur. Kamunun döviz borcu rakamlar›
oransal, reel ve nominal olarak çok düﬂmüﬂ
olmas›na ra¤men yap›lan dedikodu, döviz
borcumuzun artt›¤› yönündedir. Gaziantep,
Antalya, Adana, Mersin gibi illere bayii
toplant›lar›na gitti¤iniz zaman, konu budur.
Ayr›ca Konya, bugün 2,5 milyon nüfusu
olan, sanayinin inan›lmaz geliﬂti¤i bir kent.
Ben çocukken oras› mesire yeriydi. Bugün
Levent’ten büyük bir villa kompleksinin
oldu¤u bir yer Konya. Orada üniversitenin
mevcudu 80 bin kiﬂiye ç›kt›. ABD’deki en
büyük kampüsten daha büyük. ‹çinde
eskiden Hilton olan bugün Rixos’a sat›lan
bir otel var. Rixos Oteli’nin içinde 2 tane
kapal› olimpik havuz var. Konya’y›,
Kayseri’yi Türkiye örne¤i olarak vermek
yanl›ﬂ. Oralar Türkiye’nin çok üzerinde
geliﬂimi olan yerler. Kayseri’de organize
sanayi bölgesi 200 bin kiﬂinin ekme¤ini
veriyor. Bugün Türkiye’de borcu olmayan
tek belediye, Kayseri Belediyesi’dir.
Afa Boran Zor ﬂartlarda rekabet etmeye
çal›ﬂan üreticilere siz bir de yüzde 20 faiz
yüklüyorsunuz. Neden? Kurunuz dengede
kals›n diye.
Deniz Gökçe Öyle bir politika yok.
Yüksek faiz, düﬂük kur diye bir politika
yoktur.
Afa Boran Yüksek faizden ötürü ﬂu anda
Türkiye’de üretim yapman›n, reel iﬂ
yapman›n maliyeti çok yüksek. Bir de
bunun üzerine de¤erli kur yüklüyorsunuz.
Bize benzer ülkeler aksi bir politika izliyor.
Üçüncüsü de Türkiye vergi
toplayamad›¤›ndan ötürü elektrik, petrol
gibi girdi fiyatlar› di¤er üreticilerin
girdilerinden yüzde 50 yukarda. Buradan
ç›kamay›z ama.
Serhat Gürleyen Küresel likidite
konusundan uzaklaﬂmaya baﬂlad›k. Küresel
likiditenin artmas›n›n Türkiye’ye etkileri ne
oldu? Bu ortamda para politikas› nas›l
yönetildi? Bu konuya girmekte fayda var.
Deniz Gökçe Bir kere Türkiye’de yüksek
faiz, düﬂük kur politikas› oldu¤u
konusundaki tez külliyen kat›lmad›¤›m bir
tezdir. Böyle bir politika yok. ‹nsanlar›n
anlamad›¤› ﬂu: Türkiye’deki para politikas›
çok basit. Arz yönünden ve talep yönünden
gelen ﬂoklar var. Merkez Bankas› ay›r›yor.
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Arzdan gelen ﬂok örne¤in petrol ﬂokuysa,
bunun enflasyonist katk›s›na ra¤men faizle
oynam›yor. E¤er talep yönünden gelen bir
ﬂok varsa o zaman faizi yükseltiyor. ‹ki, arz
yönünden gelen petrol ﬂoku döviz kuru
üzerinden bir etki yaparsa, döviz kuru
üzerinden gelen etki daha çabuk, para arz›
üzerinden gelen etki daha yavaﬂ
oldu¤undan, kur üzerindeki transmisyon
etkisini azaltmak için faiz de daha büyük
reaksiyon vermek mecburiyetinde oluyor.
Afa Boran Hocam, dediniz ki Türkiye’de
arz olmad›¤› için en ufak talep art›ﬂ›
enflasyon ve yüksek cari aç›¤a sebep
oluyor. Peki, yüksek faizlerle arz› artt›rabilir
miyiz? Bu kadar yüksek faizle nas›l kapasite
art›r›m› yap›lacak, nas›l yat›r›m yap›lacak?
Ben ﬂirket bilançolar›n› yak›ndan izleyen bir
portföy yöneticisi olarak yüksek faizlerin
ﬂirketlere ciddi s›k›nt› verdi¤ini görüyorum.
Deniz Gökçe Türkiye’de para politikas›
içinde iki tane yanl›ﬂ var. ‹lk olarak, bizim
1989’da konvertibiliteye geçmemiz çok
büyük bir politik hatayd›. O dönemin
Merkez Bankas› Baﬂkan› Rüﬂdü Saraco¤lu
ve yard›mc›lar› Ercan Kumcu ile Hasan Ersel
ciddi ﬂekilde karﬂ› ç›kmalar›na ra¤men
Turgut Bey, 1987 seçiminde oy kaybetmiﬂ
olman›n etkisiyle 1991’de seçimi
kaybedece¤ini görünce bir de¤iﬂiklik
yapmak istedi. Nas›l ki 1983’te ihracat
hamlesini getirdiyse, 89’da da
konvertibiliteyi getirmiﬂtir. Çok erkendi.
Buraya geçti¤in andan itibaren geriye dönüﬂ
yok. Çünkü dünya tarihinde konvertibiliteye
geçip, geri dönüp, ayakta kalm›ﬂ hiçbir
ekonomi yok.
Afa Boran Ufak bir ülke olarak sadece
para politikalar› ile durumu idare etmeniz
çok zor. Merkez Bankas› elinde o kadar
rezerv biriktirmesine ra¤men, benim
konuﬂtu¤um birçok hedge fonun elinde çok
daha büyük paras› var. K›yasla, sizin bunu
bu kadar ufak araçlarla kontrol etmeniz,
kendinize olan etkisini olumlu hale
getirmeniz mümkün mü? Siz sadece faizlerle
her ﬂeyi kontrol etmeye çal›ﬂ›yorsunuz ama
bunun iki tane yan etkisi var.
Deniz Gökçe Her zaman faizi kontrol
edemezsin. 2001 krizinden beri faiz oldu¤u
için, enflasyonu faizle kontrol edeceksin,
kuru serbest b›rakacaks›n.
Afa Boran Peki, Türkiye gibi girdisinin
ço¤u döviz bazl› olan ülkenin enflasyonu
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kontrol etmesi için kurlar› kontrol etmesi
gerekmiyor mu?
Deniz Gökçe Hay›r. Çünkü esas sorun
baﬂka. Senin ülkenin insanlar› o kadar
dolara endeksli ki, bir yandan “S›cak para
girdi, kur yavaﬂ gitti” derken, senin ülkenin
insan› Türkiye’nin içinden son 3 senede 30
milyar dolar boﬂaltm›ﬂ. Yabanc›lar›n
Türkiye’ye getirdi¤i mali fonlarla kurun
yavaﬂ gitti¤i tezini yar›ya indirelim hemen.
Türkiye’de ciddi risk var. Yüksek faiz
politikas› yok.
Mehmet ﬁimﬂek Aynen öyle. Türkiye’de
düﬂük kur, yüksek faiz diye bir politika yok.
Faizlerin yüksek olmas›n›n temelinde ﬂu an
itibariyle iki faktör yat›yor. Bir tanesi cari
iﬂlemler aç›¤›n›n yüksek olmas›n›n
enflasyon görünümü üzerinde yaratt›¤›
belirsizlik. Yüksek cari aç›k, paran›n de¤er
kaybetmesi riskini art›r›r ve dolay›s›yla
enflasyon üzerinde belirsizlik yarat›r. Bence,
reel faizlerin bu kadar yüksek olmas›n›n
temelindeki en önemli faktör cari aç›kt›r.
‹kincisi, bu sene Türkiye’de iki seçim
olacak. Bunun getirdi¤i bir miktar siyasi
belirsizlik var. Bu da risk primini yükselten
bir faktör.
Deeniz Gökçe Türkiye tamamen siyasete
endeksli bir toplum. Cumhurbaﬂkan›n›n kim
olaca¤› Türkiye’nin bütün kaderini
belirleyen faktör müdür?
Mehmet ﬁimﬂek Cumhurbaﬂkanl›¤›
seçimleri Macaristan’da ya da Avusturya’da
olsa ve ben Londra’dan bu ülkelere bak›yor
olsam, bu konuda tek bir kelime bile
yazmazd›m. Özetle, Türkiye’de reel faizler
ﬂu anda yüksekse, bunda kamu borç
yükünün hala biraz yüksek olmas›, geçmiﬂte
yaﬂanan olumsuz deneyimler ve bir miktar
da siyasi belirsizli¤in katk›s› var. Kural
olarak reel faizlerin reel büyümeye yak›n
olmas› yönünde bir öngörü var. Ama
Türkiye’deki reel faizlerin geçen sene
yükselmesinde, bahsetti¤imiz bu iki faktör
(yüksek cari iﬂlemler aç›¤› ve seçim
atmosferi) ön planda. Önümüzdeki
dönemde büyümenin bir miktar
yavaﬂlamas›, turizmdeki toparlanma ve
petrol fiyatlar›n›n geçen seneye göre
yumuﬂamas›yla, cari aç›ktaki kötüleﬂmenin
duraca¤›n› tahmin ediyoruz. Artan do¤rudan
yabanc› yat›r›mlar›n› da dikkate al›rsan›z,
seçimle ilgili belirsizlikler ortadan kalkar
kalkmaz, reel faizlerin inme ihtimali yüksek.

Deniz Gökçe Bana kal›rsa enflasyon
may›stan sonra aﬂa¤›ya inecek.
Afa Boran Ben orada, nedenin
Türkiye’de kesinlikle ciddi bir siyaset riski
fiyatland›¤›n› düﬂünmüyorum. Benzer
ﬂekilde 2001 krizini yaratan da anayasa
kitapç›¤›n›n f›rlat›lmas› de¤ildi. Geçti¤imiz
günlerde global düzeltmeyi tetikleyen de
Japonya faizlerinin 0,25 puan art›r›lmas›
de¤ildi. ‹nsanlar esas olarak global
büyümenin yavaﬂlamas›ndan korktu ve
pozisyon azaltmaya baﬂlad›lar. De¤er
kaybeden Japon paras› bir tetik oldu. Yoksa
0,25 puanl›k art›ﬂ bir fark yaratmaz.
Türkiye’de yüzde 20 var. Sonuçta 19,75
kazanaca¤›n›za 19,50 kazanacaks›n›z. Ama
risk iﬂtah› de¤iﬂir, bir de üzerine Japon
paras›ndan bir günde yüzde 5 tokat
yerseniz, o sizin Türkiye’deki zararlar›n›z›,
pozisyonlar›n›z› etkiler. Hemen ç›kars›n›z.
Bence ﬂu an Türkiye’deki risk, enflasyon
riskidir. Orada Mehmet ﬁimﬂek hakl›. Ama
nedeninde yan›l›yor bence. Ben ﬂirketlerin
bilançolar›n› da yak›ndan inceleyen biri

oldu¤um için reel sektördeki resmi daha iyi
gördü¤üme inan›yorum. Ekonomik veriler
ﬂirketlerin durumunu göstermiyor. Bir çok
ekonomist Türkiye’deki fiyatlarla, dövizlerle
iliﬂkiyi istatistiki verilerle göstermeye
çal›ﬂ›yor ve enflasyon ile kur aras›ndaki
iliﬂkiye özellikle son 2-3 y›lda çok düﬂtü
deniliyor. Ama o da do¤ru de¤il. Çünkü
kurlar düﬂerken, fiyatlar›n da düﬂmesi
laz›md›. Talep böyle yukar›da gidiyorken,
fiyatlar düﬂmez. 2003 y›l›n›n baﬂ›nda
Türkiye’deki toplam tüketici kredileri
GSMH’nin yüzde 2-3’ü oran›ndayd›. Bugün
ise yüzde 14-15’i kadar. S›rf buradan bile
ekonomiye 11-12 puanl›k etki geliyor.
Deniz Gökçe Türkiye’deki parasal taban
grafi¤i yatay bir çizgidir. Ekonominin
büyüme oran›nda, sürekli olarak artar.
Merkez Bankas›’n›n likiditeye art›ﬂ oran›
yüzde 5 civar›nda. Yani, kabaca büyüme
tahminlerine paralel seviyede. Merkez
Bankas›’n›n IMF standard›na göre
düzenlenmiﬂ bilançosunda para taban› ve
bütün di¤er istatistikleri çizelim. Net d›ﬂ
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varl›klar gö¤ü deler, net iç varl›klar aﬂa¤›ya
gider, para taban› da böyle yatay bir çizgi
olarak gider. Yani Türkiye’de ekonominin
büyüme oran›na paralel olarak kurallara
dayanan para politikas› (rule based
monetary policy) var.
Bu arada da Merkez Bankas›
bilançosunu analiz etmeyen bir sürü köﬂe
yazar›, “O artt›, bu indi” diye konuﬂuyor.
Türkiye’de böyle bir ﬂey yok. Brezilya’da
enflasyon 3, büyüme 2,5 idi, ayr›ca reel
yüzde 15 faiz vard›. Geçen y›l faiz yüzde
19’a ç›kt›. Çünkü 2006’da seçim vard›. ﬁimdi
Brezilya’n›n faizi aﬂa¤›ya indi, çünkü siyasi
risk ortadan kalkt›. Birdenbire koalisyon
yeniden kuruldu. 4 sene mola ald›, gidiyor.
Türkiye’de de ayn› noktaya geldik.
Enflasyon yüzde 9 civar›nda. Cari aç›k çok
büyük. Bu nedenle Türkiye’nin,
Brezilya’dan daha kötü durumda olmas›
gerekiyor. Zaten de öyle. Oranlar bunu
gösteriyor.
Sedef Seçkin Büyük Global likiditenin
Türkiye ekonomisine seçim sonras›nda

ilgisi ne düzeyde olur? Bu konudaki
tahminleriniz neler?
Deniz Gökçe Türkiye’de cari aç›¤›n
yüzde 75’ini do¤rudan yat›r›m kapat›yor.
Onun için cari denge aç›¤› asl›nda yok.
Seneye ya da ondan sonraki sene sonra ne
olaca¤›n› tart›ﬂabiliriz. Özel sektörün
borçlanmas›, Türkiye’deki rezerv art›ﬂ›n›
finanse ediyor. Yani ﬂirket gidiyor, d›ﬂar›dan
dövizi al›yor, bozduruyor, TL al›yor. Dövizi
Merkez Bankas›’na sat›yor. Merkez
Bankas›’nda rezerv art›yor.
Serhat Gürleyen Global likiditedeki
art›ﬂ›n mali piyasalardaki en önemli etkisi
sermaye giriﬂlerindeki art›ﬂ nedeniyle Türk
liras›n›n de¤er kazand›¤›, enflasyonun
geriledi¤i, faizlerin düﬂtü¤ü olumlu bir
döngü yarat›lmas›. Reel ekonomi üzerinde
çok boyutlu bir etki görüyoruz. Küresel
likiditedeki art›ﬂ sayesinde ﬂirketlerin
de¤erleri önemli ölçüde artm›ﬂ durumda.
Buna karﬂ›n katma de¤eri az olan
sektörlerin küresel piyasalarda rekabet ﬂans›
azal›yor. Türk liras›n›n de¤er kazanmas›
MERT ERDO⁄MUﬁ
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Türk sanayicisini katma de¤eri düﬂük tekstil,
konfeksiyon, deri gibi sektörlerden
öngörülenden daha çabuk ç›kmaya
zorluyor.…
Mehmet ﬁimﬂek Tekrar konumuz olan
global likiditeye dönersek, global likiditenin
Türkiye’ye birkaç katk›s› oldu. Bir tanesi
faizler son 40 y›l›n en düﬂük düzeyine
inmesiyle birlikte bir miktar “search for
yield” dedi¤imiz, yani yüksek getiri
peﬂindeki sermaye giriﬂi yaﬂand›. Ancak
ﬂunu vurgulamak laz›m, Türkiye bu
dönemde sadece yüksek faizi ile ön plana
ç›km›yor. Türkiye bu dönemde do¤ru
ekonomi politikalar›yla da ortaya ç›k›yor.
Türkiye, yabanc› yat›r›mc›lar için ilk defa
sadece yüksek faiz öneren bir pazar de¤il,
ayn› zamanda para yat›r›rsan›z, bunun geri
ödenmesi ihtimalinin göreceli olarak
yükseldi¤i bir pazar olarak alg›land›. 2002
y›l›nda, reel faizler ve nominal faizler
inan›lmaz yüksekti. Kur ise olmas› gereken
denge de¤erinin oldukça alt›ndayd›. Buna
ra¤men yabanc›lar›n toplam hazine ka¤›tlar›
içerisindeki pay› yüzde 1,5 düzeyindeydi.
Ancak, yat›racaklar› paray› geri alamama
kayg›s›yla Türkiye’ye para sokmuyorlard›.
Bugün itibariyle bakt›¤›m›zda, düﬂük faiz ve
de¤erli Lira’ya ra¤men yabanc›lar›n hazine
ka¤›tlar›ndaki pay›n›n 10 kattan fazla art›¤›n›
görüyoruz.
Bunun alt›nda yatan temel neden,
Türkiye’ye para konulursa bunun geri
ödenmesi ihtimalinin yüksek olmas›, yani
do¤ru ekonomi politikalar› ve siyasi istikrara
yönelik güvenin artmas›d›r. Tekrar global
likidite bollu¤unun Türkiye’ye etkisine
dönersek, getiri peﬂinde koﬂan sermaye bir
ülkeye girdi¤inde, genelde o ülkenin para
birimi bir miktar de¤er kazan›r. Para birimi
de¤er kazan›nca, bu enflasyonun
baﬂlang›çta düﬂürülmesine katk›da bulunur.
Bu da, faizlerin bir miktar aﬂa¤› çekilmesini
sa¤lar. Faizlerin aﬂa¤› çekilmesi, iç talebi bir
miktar harekete geçirir. Bu da bir noktada,
tabii ki d›ﬂ ticaret dengesini olumsuz etkiler.
Özetle global likidite Türkiye’de
enflasyonun baﬂlang›çta bir miktar
düﬂürülmesine katk›da bulundu, ama bu en
önemli faktör de¤ildi. Muhtemelen ikincil
veya üçüncül önemde bir faktördü. Global
likidite ve global büyümenin birlikte
de¤erlendirilmesi laz›m. Yine global
büyümenin h›zlanmas› Türkiye’deki finansal

varl›klara ve ﬂirketlere olan talebi art›rd› ve
cari aç›¤›n finansman›na yard›mc› oldu.
Ancak, bize göre Avrupa Birli¤i ile
müzakere sürecinin baﬂlamas›, yani
Türkiye’nin AB perspektifini kazanmas›
yabanc›lar›n Türkiye’deki reel varl›klara
talebini patlatan en önemli faktör. Özellikle
de özelleﬂtirmelere ciddi bir talep art›ﬂ›
oldu, birleﬂme ve sat›n alma faaliyetleri
patlama gösterdi. Global likidite ve global
büyümenin son 4-5 y›ld›r Türkiye
ekonomisine katk›s›n› bu ﬂekilde düﬂünmek
laz›m. Enflasyonu aﬂa¤› çekmedeki bence
en önemli faktör, mali disiplinin sa¤lanmas›.
‹kincisi ise Merkez Bankas›’n›n ba¤›ms›z
hale getirilmesi. Bir de o dönemde iﬂ gücü
piyasalar›nda çok önemli geliﬂmelerin
yaﬂanmas›. Bu geliﬂmelerden kast›m,
üretkenlikteki ciddi art›ﬂ ve reel ücretlerde
baﬂlang›çta yaﬂanan ciddi düﬂüﬂ. Bir di¤er
deyiﬂle, birim iﬂçilik maliyetlerinde çok
ciddi bir düﬂüﬂ yaﬂand›. Bu da, daha güçlü
bir kura ra¤men, Türkiye’de yüksek ihracat
performans›n›n devam›n› sa¤lam›ﬂt›r.
Enflasyonun düﬂüﬂündeki en önemli faktör
bence bütçe disiplinidir ki, bu Kemal
Derviﬂ’le birlikte baﬂlayan ve AK Parti
döneminde uygulamaya konulan bir
süreçtir. Özetle global likiditedeki art›ﬂ›
Türkiye’ye epey yard›mc› oldu.
Öte yandan, Türkiye’de ciddi bir e¤itim
reformu gerekiyor. Türkiye ﬂu anda do¤ru
yolda. Çünkü birçok sektörde rekabeti
art›rma çabas› var. E¤er Türkiye özelleﬂtirme
sürecini tamamlar, özellikle de o rekabet
ortam›n› yaratacak uygulamalar› da devam
ettirirse verimlilik ve inovasyon artar. Uzun
dönemde refah› (baﬂka bir deyiﬂle kiﬂi
baﬂ›na milli geliri) belirleyen temel
faktörlerden bir tanesi nüfus, di¤eri ise
verimliliktir. Türkiye’nin en temel sorunu
toplam faktör verimlili¤in geliﬂmiﬂ ülkelere
oranla düﬂük olmas›d›r. DPT’nin yapt›¤› bir
çal›ﬂmaya göre, 1990-2001 döneminde
verimlili¤in büyümeye katk›s› yüzde 3 iken,
toplam faktör verimlili¤inin katk›s› ondan
sonraki dönemde ortalama yüzde 40’›n
üzerine ç›km›ﬂt›r. Ekonomide toplam faktör
verimlili¤ini yükseltmek için devletin
ekonomideki pay›n›n azalt›lmas› ve rekabet
ortam›n› geliﬂtirilmesi gerekiyor. Bir de
e¤itime, Ar-Ge’ye daha fazla kaynak aktar›p,
e¤itim reformu yaparak üniversitelerin
sanayi ile daha yak›n çal›ﬂmaya baﬂlamas›
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ﬂart. Ben ümitliyim. Türkiye’deki ciddi
reform çabas›n› unutmamak laz›m.
Bu çok daha önemli bir faktör.
Peki bundan sonra ne olacak? Bu y›l bir
likidite daralmas› öngörmüyoruz. Ayr›ca,
piyasadaki de¤erlemeler çok yüksek
olmad›¤›ndan, ben çok rahats›z de¤ilim.
Hisse senetlerine bakt›¤›n›z zaman ﬂu anda
Türkiye borsas› global geliﬂmekte olan
borsalara oranla (gerek fiyat-kazanç oran›
gerekse piyasa de¤erinin defter de¤erine
oranlar› aç›s›ndan) ucuz görünüyor.
Türkiye’de ﬂiﬂkin fiyatlar oldu¤unu
söylemek çok zor, tam tersine bir miktar
ucuz. ‹kincisi Türkiye’nin BB- olan kredi
notuna oranla eurobondlar›n ucuz oldu¤unu
söylemek mümkün. Eurobond spreadleri
olmas› gerekenden çok yüksek. Üçüncüsü,
hazinenin Lira cinsinden tahvil ve
bonolar›na bakt›¤›m›z zaman reel faizlerin,
Türkiye’deki bütçe performans› ile tutarl›
olmayacak düzeyde yüksek oldu¤unu
görüyoruz. Reel faizler çok yüksek. Bu
nedenle Türkiye’de geçen may›s-haziran
döneminde yaﬂanan ölçüde bir türbülans
beklemiyoruz. Ancak, global likidite
ﬂartlar›n›n daha az elveriﬂli hale gelmesi
ihtimali yüksek. Bu da geçmiﬂ y›llara oranla
daha düﬂük getiriler ve daha yüksek
volatilitenin yaﬂanaca¤›n› gösteriyor. Bu
ortamda yat›r›mc›lara önerimiz daha kaliteli
(ratingi yüksek) olan ﬂirketlere ve
durasyonu daha düﬂük olan ka¤›tlara
yönelmeleri ﬂeklinde. Bu senenin Türkiye
için geçiﬂ dönemi oldu¤u kan›s›nday›z. E¤er
siyasi ortamda çok ciddi bir kötüleﬂme
olmazsa, Türkiye hala yumuﬂak iniﬂi
gerçekleﬂtirebilir. Cari aç›k Türkiye’nin
Avrupa’y› yakalama sürecinin bir yan ürünü.
Aç›k bir piyasada, yat›r›mlarla tasarruflar›n
birbirine eﬂit olmas› gerekmiyor. Özellikle
siz daha h›zl› koﬂuyorsan›z, onlar›
yakalamak konusunda ciddi bir
potansiyeliniz ve çaban›z varsa. Burada
önemli olan, sa¤lad›¤›n›z fonlar›n nas›l
kullan›ld›¤› ve sa¤lad›¤›n›z fonlar›n vade
yap›s›. Kamu sektöründe ciddi bir sorun
yok. Cari iﬂlemler aç›¤› özel sektörün
tüketim ve yat›r›mlar›n› art›rmas›n›n bir
sonucudur. Biz o kadar kayg›l› de¤iliz.
Deniz Gökçe Benim beklentilerim son
derece aç›k. Bütün kiﬂisel nakit varl›¤›m en
uzun vadeli TL yat›r›mda duruyor. Hatta
ben piyasada tahmin yapan, yaz› yazan biri
24 / 2007

oldu¤um için borsa ya da faizle ilgili
de¤iﬂken bir ﬂey de¤il, sabit getirili banka
mevduat›nda TL’yi tutuyorum. ‹mam›n
dedi¤ini ve yapt›¤›n› tutarl› hale getiren bir
ﬂey.
Sedef Seçkin Büyük Peki, di¤er
rakiplerine göre Türkiye, önümüzdeki
dönemde, para çekme gücü aç›s›ndan ne
durumda olacak? Yapmas› gerekenler var
m›?
Deniz Gökçe Bir kere rakiplerinin kimler
oldu¤unu düﬂünelim. Do¤u Avrupa’da
Türkiye’nin ne nüfus kompozisyonu, ne
piyasa büyüklü¤ü aç›s›ndan bir rakibi yok.
Ama Brezilya falan çok ciddi ülkeler. Ama
onlarla da co¤rafi farkl›l›klar var. Bizim
bulundu¤umuz bölgede Türkiye’nin bir
rakibi yok. Türkiye büyük cari denge
aç›¤›na ra¤men, onun finansman›n› defacto
do¤rudan yabanc› yat›r›mla sa¤lam›ﬂ
durumda. Finansman› 70’i geçti. ﬁimdi ﬂunu
düﬂünmemiz laz›m, hiçbir ülke sonsuza
kadar cari aç›kla yaﬂayamaz. ‹ki, do¤rudan
yabanc› sermaye yat›r›m› da bugünkü
h›z›yla artmaya devam edemez. Dolay›s›yla
Türkiye’nin önümüzdeki 2-3 y›ll›k
perspektifinde bir döviz bask›s›
yaﬂamayaca¤› aç›k olmakla beraber,
Türkiye’nin cari aç›kla ilgili önemli yap›sal
de¤iﬂiklikleri yapmas› gerekiyor. 50 milyar
dolar civar›nda ortalama bir d›ﬂ ticaret aç›¤›
veriyorsun. Bunun 27-28’i petrol, madeni
ya¤, do¤al gaz, kömür gibi enerji ile iliﬂkili
konulardan geliyor. Bunun kabaca yar›s› da
yani 12-13’lük k›sm› enerji fiyatlar›ndaki
art›ﬂtan kaynaklan›yor. Bu y›l enerji
fiyatlar›ndaki son dönemdeki art›ﬂ
miktar›n›n getirdi¤i döviz aç›¤› silinmiﬂ olsa,
do¤rudan yat›r›mla beraber cari denge fazla
vermiﬂ olacak. Çünkü GSMH oran› olarak
da yüzde 3 civar›nda. Yani Türkiye’deki
sorun bu de¤il. Bence Türkiye’deki sorun,
Afa’n›n çok do¤ru parmak bast›¤› gibi, uzun
dönemde ayakta kalmas› mümkün olmayan
vergi sistemi. Tüp gaz, su, elektrik, telefon,
otomotiv sat›ﬂ› gibi ﬂeyler. Bunlar dünyan›n
en gayri adil vergileridir. Yani 20 bin dolar
geliri olan bir kiﬂi de, 500 milyona çal›ﬂan
bir kiﬂi de ayda 2 tüp kullan›r. Onun
bütçesinde inan›lmaz büyük, di¤erinin
bütçesinde ise bilinmeyen ufac›k bir
masraft›r bu. Ama burada da bir adalet var
Türkiye’de. Biz 40 milyar dolarl›k delik
yaratt›k. Örne¤in Ziraat Bankas›’ndaki, Halk

Bankas›’ndaki 20 milyar dolar deli¤i nas›l
yaratt›k? Onu küçük küçük insanlara tar›m
deste¤i, rüﬂveti vererek, ﬂunu vererek, bunu
vererek... Ondan sonra da döndük, yükü
onlar›n s›rt›na vurduk, ver elektrikten sudan
paray› geri diye. Onlar da ﬂaﬂ›rd›lar ﬂimdi. 2
hafta evvel ziyaret etti¤imizde, Konya’da
600 tane çiftçi, eski pancar fiyat›n› geri
istiyordu. Türkiye’nin esas›nda baﬂka
günahlar› var. Bugün 20-25 milyar dolar
aç›k veren bir sosyal güvenlik sistemimiz
var. Biz 38 yaﬂ›nda insanlar› emekli ettik.
Emekli sto¤unun ortalama yaﬂ› 46. 18 yaﬂ›na
gelmiﬂ olanlar›n hayat beklentisi ise 77. 30
y›l emeklilik olan bir ülke buras›. Do¤umda
ölenleri kat›p, hayat beklentisi 67 y›l
diyoruz. Böyle bir ﬂey yok. O çocuklar
SSK’ya üye olmuyor. 18 yaﬂ›ndaki oluyor.
Bu tip altyap› sorunlar› var. Afa’n›n hayata
bak›ﬂ aç›s›nda bu yap›sal ﬂeylerin önemli
oldu¤unu düﬂünüyorum. Ve onlar›
söylemekte de hakl›.

Mert Erdo¤muﬂ Global likiditede
yaﬂanmas› olas› bir daralma Türkiye’yi nas›l
etkiler? Türkiye’nin risk alg›lamas›n›n
iyileﬂmesi bu riski dengeler mi?
Deniz Gökçe Türkiye’nin ﬂu andaki
finansman›na bakarsak, cari aç›¤› do¤rudan
yat›r›m finanse ediyor. O da önümüzdeki y›l
için öngörülen 25-35 aras›nda bir rakam.
Sedef Seçkin Büyük Yabanc› yat›r›mc›lar
Türkiye’deki cumhurbaﬂkanl›¤› seçimini
büyük bir risk olarak görmüyorlar dediniz.
K›sa ve orta vadede yabanc› yat›r›mc›lar için
Türkiye’yle ilgili hangi konular risk olarak
görülüyor?
Deniz Gökçe Bugünkünden daha aﬂ›r›
de¤erlenmiﬂ döviz kuru olabilir bence.
Cumhurbaﬂkanl›¤› seçiminde herkesin kabul
edece¤i bir aday getiriliyor, böylece
sakinleﬂiyoruz. ‹ﬂ standart seçim kavgas›na
dönüyor. O zaman Türkiye için iyi mi olur,
kötü mü olur? Bence o zaman
cumhurbaﬂkanl›¤› riski at›lm›ﬂ olur, daha iyi
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bir mod içinde olunur. Ondan sonra baﬂka
tart›ﬂmalar gelir. Ama ABD-‹ran konusu
felakete dönmezse, Irak’ta çok eskalasyon
olmazsa, ABD de kar›ﬂmazsa, dünyada
likiditenin daralma süreci h›zlanmazsa
Türkiye o zaman kendi sorunlar›yla baﬂ
baﬂa kalm›ﬂ olacak. Türkiye’ye giren
fonlarda da bu süreç içerisinde bir tersine
dönüﬂ olmas›n› beklemiyorum.
Afa Boran ﬁu anda Türkiye’de gördü¤üm
birkaç ciddi risk var. Esas› kurlarla alakal›
bir risk. Çünkü finansal piyasalar› etkileyen
bir risk de¤il. Finansal piyasalar da zaten
bugün yüzde 20’den bir bono ald›¤›n›z
zaman, düﬂün Amerikan faizini, size baﬂa
baﬂ kur 1,60. Ama reel sektörde böyle bir
getiriye sahip de¤il. Aksine bu kurlardan
döviz borcu al›yor. Kötü bir benzetme
olacak ama bugünkü reel sektörün döviz
borcu, 2001 krizi öncesi bankalar›n kur
aç›¤›na denk. ‹lk olarak özellikle kuru ve
reel sektörü çok kötü etkileyebilecek bir
kur riski görüyorum. ‹kinci olarak da hem
faizleri hem kurlar› hem de enflasyonu
etkileyebilece¤inden dolay› kamunun iç
borç vadesinin çok düﬂük olmas› beni

oldukça rahats›z ediyor. Çünkü bu arkadan
çok h›zl› rüzgar esen dönemini hakikaten
geride b›rakt›k. Hep biz k›yaslamay› kendi
geçmiﬂimizle yap›yoruz. Tabii ki o
dönemlere hiç dönmek istemiyoruz. Ama
bugün dünyayla k›yaslama yaparsak bizim
çok geride kald›¤›m›z› da söyleyebiliriz.
Gerek faizlerin seviyesi aç›s›ndan, gerek
fiyatlar aç›s›ndan, hatta gerek ekonomik
büyüme aç›s›ndan... En kötü dönemimizi
bile baz alsan›z, biz büyümede ilk 5’te
ç›km›yoruz. Halbuki ç›kmam›z laz›m, çok
h›zl› büyümemiz laz›m. Bunun sebepleri de
birincisi, Türkiye’deki vergi düzeninin
bozuk olmas›. Yüksek kurdan faiz üretimi
desteklemiyor, ithalat› destekliyor. ‹kincisi
bahsetti¤im di¤er konular. Bunlar›n h›zla
düzeltilip, Türkiye’nin h›zl› büyüyen,
teknolojisi, refah› biraz daha kalk›nm›ﬂ bir
ülke seviyesine ç›kmas› laz›m. Biz kendimizi
hiçbir zaman Bulgaristan’la k›yaslamay›
sevmiyoruz. Ama ekonomik verilere
bakarsan›z, onlar bile bizi geçiyor. Ondan
ötürü, biz hep diyoruz ki çok düzeldik.
Tamam, düzeldik ama neyle k›yasl›yorsun?
Çok gerideyiz. Benim belirtmek istedi¤im
AFA BORAN
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bu. Yoksa finansal piyasa aç›s›ndan
bakt›¤›n›z zaman herkes çok rahat.
Yat›r›mc›lar yüzde 20 faizi ve bu kur riskini
de fazlas›yla karﬂ›l›yor. Ama reel sektör ne
olacak? Türkiye’deki refah düzeyi,
kalk›nmas› ne olacak?
Mehmet ﬁimﬂek Madem kur ciddi bir
risk. Siz olsayd›n›z ne yapard›n›z? Acaba
kurla oynayarak imalat sanayinde daha
yüksek rekabet gücü yaratabilir misiniz?
Türkiye’nin yap›sal sorunlar›n› kurla
oynayarak nas›l çözeceksiniz? 5 y›l üst üste
yüzde 7,5 reel büyümüﬂ bir memlekette
diyorsunuz ki, performans kötü. Bu
dönemde AB-25 ülkeleri ortalama 1,8
büyüdü.
Afa Boran 2001 y›l›nda Türkiye dibin
dibini vurdu. Hem kur olarak hem büyüme
seviyesi hem de kiﬂi baﬂ›na büyüme olarak.
O dönemi baz almak do¤ru de¤il. Uzun
vadeli seviyemizi karﬂ›laﬂt›rmak laz›m.
Dünya seviyesinde neredeydik, ﬂimdi
neredeyiz?
Mehmet ﬁimﬂek Türkiye’de ciddi yap›sal
sorunlar var. Türkiye’de hükümet son 5 y›l›
yang›nla mücadeleyle geçirdi. Henüz evi
yang›na dayan›kl› mobilya ile döﬂeme
imkan› olmad›. Ama birtak›m çabalar› var.
E¤er, kim olursa olsun, önümüzdeki
dönemde güçlü bir hükümet gelir ve
reformlar› devam ettirirse, bence Türkiye
reel convergence (AB ile aray› kapatma)
sürecini baﬂar›l› olarak yaﬂar.
Afa Boran Brezilya, Meksika’daki
ürünleri inceleyin. Bu ülkeler çok yüksek
borçlu, bizden de daha kötü ülkeler de¤il
ama ürün çeﬂitlemesinde çok daha
ilerideler. Bizim bu kadar borçlu bir ülke
olarak bu kadar geride olmamam›z laz›m.
Deniz Gökçe Çünkü onlar 50 y›ll›k
emisyonu getiriyorlar. Meksika ve Brezilya.
2000’lik enflasyon sorunlar›ndan geliyor.
Sen sadece 150 enflasyon becerebildin.
Onda da beceriksiziz.
Afa Boran Vergi toplamada Brezilya ya
da Meksika’dan niye daha kötü olal›m?
Deniz Gökçe Brezilya Türkiye’den farkl›
ekonomik yap›s› olan bir ülke. ‹ki, dünyada
monopolcü oldu¤u ürün var. Bu ülke
batm›ﬂ 73 y›l›nda cari denge aç›¤›na,
kafas›n› kald›ram›yor hala.
Affa Boran Türkiye’deki kur riski bono
yat›r›mc›s› aç›s›ndan görülmüyor. Çünkü
finansal piyasalardan para alan adam çok

yüksek faizlerle bunu kapat›yor. Ama reel
sektörde iki kat risk var. Bir, borçlanmas›
zorlan›yor. ‹ki, ithalatla ve pahal› girdi
maliyetleriyle u¤raﬂ›yor. Para politikalar› ile
yap›lan düzeltmeler sadece yüzeysel olur.
Bu sorunlar as›l yap›sal reformlar ile
çözülmeli. Neredeyse tüm dünya bunlar›
çözmüﬂ.
Mehmet ﬁimﬂek Ben de bunu anlatmaya
çal›ﬂ›yorum. Türkiye’de çok ciddi birtak›m
ilerlemeler sa¤land›. Kamu finansman›na
iliﬂkin muazzam düzenlemeler yap›ld›. Ac›
ilaç olan, sosyal güvenlik reformu bile
kabul edildi. Dünya Bankas› Türkiye
Baﬂekonomisti Rodrigo Chaves, diger
ülkelerde yap›lan sosyal güvenlik
reformlar›yla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda bizim sosyal
güvenlik reformunun ﬂu ana kadar gördü¤ü
en agresif, en kapsaml› reformlardan bir
tanesi oldu¤unu söylüyor. E¤er Türkiye 5
y›l içerisinde sosyal güvenlik reformunu
uygular, iﬂ gücü piyasalar›n› daha esnek
hale getirir, vergi taban›n› geniﬂletir ve
e¤itim reformunu yaparsa farkl› bir döneme
girer. ﬁu anda yolun baﬂ›nday›z bu konuda.
Türkiye’de ilk kez e¤itim birkaç y›ld›r en
fazla bütçe tahsisi alan bakanl›k oluyor.
Deniz Gökçe Yani bu ülkede 65.
Cumhurbaﬂkan› sosyal güvenlik yasas›n›
veto etti. Cumhurbaﬂkan› Türkiye’deki hayat
beklentisini bilmiyor. Ö¤renemiyor.
Direniyor.
Afa Boran Tüm riskleri göz önünde
bulundurarak ben herkesten y›l sonu için
kur, borsa, enflasyon tahmini istiyorum,
lütfen. Ona göre yat›r›m yapaca¤›m. Bugün
kur 1,40 civar›, enflasyon yüzde 10, borsa
ise 3 cent.
Deniz Gökçe Benim aç›mdan borsan›n
hiçbir önemi yok. Türkiye’deki borsa,
Türkiye’deki insanlar›n ve ara ara tak›lan
hedge fonlar›n spekülatif iﬂtah›na ba¤l› ve
ekonomi içinde hiçbir de¤eri olmayan
günlük sinirlilik endeksidir. Bunca y›ll›k
iktisatç›y›m ama hiç hisse senedi almad›m
ve satmad›m. Enflasyonun Türkiye’de may›s
ay›ndan baﬂlayarak düﬂece¤ine ve 5-7
aras›nda bir yere oturaca¤›na inan›yorum.
Kur tahmini veremem. Geçen sene
türbülans sonras› oturdu¤u yerde kalacakt›r.
Ayn› ﬂekilde devam eder. Ama Türkiye gibi
bir ülkede siyasi bir kriz ç›karsa bu
de¤iﬂebilir.
Mehmet ﬁimﬂek Nokta tahminler
2007 /

27

geliﬂmekte olan ülkeler için genelde yanl›ﬂ
ç›kar. Merrill Lynch’in raporlar› var: $-YTL
1,51, enflasyon yüzde 7,2.
Deniz Gökçe Geçen sene türbülans
sonras› oturdu¤u yerde yani 1.40’ta
kalacakt›r. Ayn› ﬂekilde devam edece¤ini
düﬂünüyorum. Ama baﬂbakan birden bire
cumhurbaﬂkanl›¤›na aday olmaya karar
verirse ve bunun sonucunda bir siyasi kriz
ç›ksa, bu oran› etkilemez mi?
Afa Boran Türkiye’de benim söyledi¤im
risklerin bir numaral› kayna¤› kura olan
güvensizlik. Yabanc› yat›r›mc›lar Türkiye’ye
daha fazla yat›r›m yapmamalar›n›n nedeni
olarak kuru neden gösteriyorlar bana…
Deniz Gökçe Sen öyle düﬂünüyorsun.
Mehmet ﬁimﬂek Yabanc› yat›r›mc›lar 6
milyar dolar› do¤rudan yat›r›m olmak üzere
milyarlarca dolar yat›r›m yapt›lar, nas›l
gelmediler?
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Afa Boran Ben ya›r›mc›larla birebir
konuﬂuyorum. Daha fazla yat›r›m
yapmamalar›n›n ana nedeni olarak kuru
gösteriyorlar.
Deniz Gökçe Bundan 1,5 ay evvel Türk
Telekom’da kablolu televizyonu iptal
ettiriyorum. 800 YTL borcum birikmiﬂ. Bir
sene önce kapatm›ﬂ›m. Oradan
kapatmad›¤›m için borç yazm›ﬂlar.
Kapataca¤›m, asansöre biniyorum. 17 katl›
bina, Turksat yukar›da. Bir adam geldi.
Orada 700-800 YTL’ye çal›ﬂan Telekom
memuru. Beni gördü. “Hocam çok iyi
geldiniz” dedi. “Hayrola” dedim. “Hocam
bütün param› Euro’ya çevirdim, artar de¤il
mi” dedi. Ayn› gün Antalya’da Braun bayi
toplant›s›na gittim. Braun bayi yan›ma
yanaﬂt› “Hocam, evi satt›m. Euro’ya
yat›rd›m. Ne olacak” diye sordu. Bu iki olay
da ayn› gün oldu.

Mert Erdo¤muﬂ Global likiditede daralma
bekliyor musunuz? Olursa Türkiye nas›l
etkilenir?
Deniz Gökçe ABD’de bir resesyon de¤il
yavaﬂlama olaca¤›n› düﬂünüyorum. ABD’de
softlanding yumuﬂak iniﬂ olaca¤›n›
düﬂünüyorum. Esas tetikleyici olan
mekanizma yüzde 10 rakam›n› quote etti.
Bunun dünya üzerinde çok büyük bir
etkisinin olmayaca¤›n› düﬂünüyorum çünkü
Almanya’dan gelen raporlara bakt›¤›m›zda,
Almanya’n›n ABD exposure’unun çok
küçük oldu¤u görülüyor. Türkiye aç›s›ndan
da 2007 y›l›nda k›r›lganl›¤›n azalm›ﬂ
oldu¤unu düﬂünüyorum. Türkiye’nin 2 y›ll›k
bir zaman dilimi içinde bir marj› olaca¤›
görünüyor. ﬁu andaki rezerv düzeyinde
exodus’un önemi yok.
Bankalar ile Merkez Bankas›, 100 milyar
dolar› geçti. Ayr›ca borsa gibi yerlerde
yabanc› yat›r›mc›n›n yüksekli¤i tabii ki
önemli bir güvenlik yast›¤›. Dolay›s›yla
Türkiye için iki tane risk var. Birincisi, ilk
iki ayl›k bütçe rakam› bir maddi bask›
oldu¤unu gösteriyor. Ama Unak›tan diyor
ki, bu tamamen zamanlamadan
kaynaklan›yor.
Umut ediyoruz ki, bu seçim bu bask›y›
art›rmayacak. Ondan sonra Türkiye’nin
yap›sal sorunlar›n›, özellikle cari aç›k
sorununu çözmesi laz›m. Sürekli do¤rudan
yat›r›m gelmesi varsay›m› yanl›ﬂ bir
varsay›m. Bu ibre bizi 2 sene daha taﬂ›r.
Ondan sonra gevﬂeme baﬂlayacak. Çünkü
yeniden finansmanda yumuﬂak finansmana
geçiﬂ, kaliteli finansmana geçiﬂ olacak. Özel
sektörün de bir ﬂekilde borçlanmas›n›n da
farkl› yerlere oturmas› laz›m. Ben özel
sektör borçlanmas›nda ﬂunu görüyorum: Bir
kere ak›ﬂ olarak kabaca yar›s› çok büyük
holdinglerin uzun vadeli borçlanmas›ndan
oluﬂuyor. Tüpraﬂ kredisi falan gibi. Geri
kalan›n yar›s› tamamen ithalat ve ihracat
rakamlar›n›n artm›ﬂ olmas› nedeniyle prefinansman art›ﬂ›.
Bir üçüncü k›sm› da, ihracatç›lar çok s›k
kullan›yor bunu. Yurtd›ﬂ›ndakilere, ihracat
yapt›klar› kiﬂilere diyorlar ki, “Gidin Garanti
Bankas›’n›n Hollanda’daki ﬂubesinden
borçlan›n ve bu paray› bana transfer edin.
Karﬂ›l›¤›nda ben size teminat mektubu
vereyim”. Böylece d›ﬂardan borç gelmiﬂ
oluyor. Ondan sonra ödemeyi ihracat olarak
yap›yor. Bu ne gösteriyor kitapta? Özel

sektör borçlanmas› artm›ﬂ, ama ayn›
zamanda ihracat artm›ﬂ. Sonra ihracat
gerçekleﬂti¤inde ihracat ak›ﬂ› da s›f›rlan›yor,
borç da s›f›rlan›yor. Ama stok olarak art›ﬂ
oluyor.
Bu da büyük çapta, büyük ﬂirketlerin
borçlanmas›yla oluyor. Dolay›s›yla Türkiye,
seçim sonras›nda kendi yap›sal sorunlar›n›
çözmek zorunda. Bunlar aras›nda ilk s›rada
cari aç›k var.
Mert Erdo¤muﬂ O zaman global
likiditedeki durum bizim lehimize bile
iﬂleyebilir diyorsunuz.
Deniz Gökçe K›sa vadede etki yapar
ama uzun vadede yap›sal reformlar›
baﬂaramazsak kendim ettim, kendim
buldum ﬂark›s›n› söyleyece¤iz.
Mehmet ﬁimﬂek Bahsettiklerinize baz›
eklemeler yapmak istiyorum. Türkiye’de
ciddi bir e¤itim reformu gerekiyor. Türkiye
ﬂu anda do¤ru yolda. Çünkü birçok
sektörde rekabeti art›rma konusunda çabas›
var. E¤er Türkiye özelleﬂtirme sürecini
tamamlar, özellikle de o rekabet ortam›n›
yaratacak uygulamalar› da devam ettirirse
devletin pay› ticarette azalacak. …
Türkiye’nin en temel sorunu verimlili¤in
düﬂük olmas›d›r. O nedenle bak›n 2001
y›l›ndan bu yana verimlili¤in GSY‹H’ya
katk›s› muazzam. DPT’nin bu konuda
çal›ﬂmalar› var. Total Factor Productivity
(toplam faktör verimlili¤i) inan›lmaz artm›ﬂ.
Uzun dönemde refah yani kiﬂi baﬂ›na
GSY‹H’yi belirleyen temel faktörlerden bir
tanesi üretkenlikse, Türkiye üretkenlik
konusunda çok geride.
Bu üretkenli¤in artmas› için ç›kar
gruplar›n›n direncini bir kenara b›rak›p
mutlaka Türkiye’nin gerek özelleﬂtirme
gerekse özelleﬂtirdi¤i alanlarda rekabeti
ortaya koyma konusunda ola¤anüstü bir
çabas› gerekiyor.
‹novasyon için mutlaka ve mutlaka
rekabet gerekiyor. Bir de e¤itime, Ar-Ge’ye
daha fazla kaynak aktar›p, e¤itim reformu
yaparak üniversitelerin sanayi ile daha yak›n
çal›ﬂmaya baﬂlamas› gerekiyor. Ben
ümitliyim. Türkiye bu nüfus dinamikleriyle,
AB perspektifi ile global likidite inse de
ç›ksa da… Bence Türkiye’de de¤iﬂen ﬂey,
siyaset araya girmezse en önemli konu
verimlilik. Bunu etkileyen unsurlar da
e¤itimdir, yat›r›md›r. Sonuçta önemli olan
rekabettir.
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BD’de 2007 için yumuﬂak iniﬂ
senaryosu öngörülmüﬂtü. ﬁu anki
durum nedir? Yumuﬂak iniﬂ mi,
sert iniﬂ mi yaﬂanacak? 2008
beklentileriniz neler?
Biz ABD’ye uzaktan bak›yoruz. Çok
yak›ndan takip etti¤imiz bir piyasa de¤il. Bu
piyasa dolayl› olarak herkesi ilgilendiriyor
ama biz daha çok geliﬂmekte olan Avrupa
ülkelerine odakl›y›z. ABD’nin durumu biraz
tehlikeli. Türkiye’yi pek aratt›rmayacak
ﬂekilde çok yüksek d›ﬂ ticaret aç›¤› var.
Faizleri indirse tüketimi destekliyor. Bu,
daha fazla aç›k vermelerine neden oluyor.
Faizleri yükseltse faiz borçlar› art›yor.
Dolar›n de¤er kaybetmesi gerekiyor. Bu
yavaﬂ yavaﬂ yumuﬂak iniﬂ ﬂeklinde mi olur
yoksa sert mi olur oras›n› kestirmek çok
güç. Biz 1 haftal›k, 2 haftal›k, 1 ayl›k
konjonktüre odaklanm›yoruz. Euro-dolar
paritesine bakt›¤›n›z zaman dolar neredeyse
yüzde 50-55 civar›nda bir de¤er kaybetti.
1,85 seviyesinden 1,33’e geldi. ABD’nin 8
trilyon dolardan fazla borcu var. Her 2 y›lda
faizlerle birlikte yaklaﬂ›k bu rakam 1 trilyon
dolar art›yor. Bu pek sürdürülebilir bir
durum de¤il. Bu da tüm dünyay› tabii ki
etkiliyor. Ama biz ne derece etkileniyoruz
bu etkiyi nas›l kontrol alt›na alabiliriz, bu
önemli. Türkiye yerli kurumsal
yat›r›mc›lar›n› art›rmal›. Ayr›ca ABD’nin
ekonomik etkisi de tüm dünyada yavaﬂ
yavaﬂ azal›yor. 30 sene önce ABD’nin
GSMH’si tüm dünyan›n yüzde 35-40’›
kadard›. Bugün yüzde 25-27 aral›¤›na geldi.
Baz› bölge ve ülkeler ABD’den daha h›zl›
büyüdükleri için bütün dünyada göreceli

olarak ABD’nin etkisi azal›yor.
Tüm piyasalarda yaﬂanan
dalgalanmalardan geliﬂmekte olan ülkeler
nas›l etkileniyor peki?
Öncelikle Çin’in ekonomik büyümesini
yavaﬂlatmas› gerekiyor. Zaten bunu
yapmaya çal›ﬂ›yorlar. Çin Merkez Bankas›
bunu iki ﬂekilde baﬂarmaya çal›ﬂ›yor. Önce
faizleri yükselttiler. ‹ki ayda bir de
bankalar›n likidite rezerv oranlar›n›
yükseltiyorlar. Yani piyasadan paray› biraz
k›smaya çal›ﬂ›yorlar ki ekonomik aktivite
yavaﬂlas›n. Çin için yüzde 7’nin alt›nda bir
büyüme çok zararl› olur. Resmi rakamlara
bakt›¤›m›zda Çin’in büyüme oranlar› yüzde
9-10 gibi görünse de gerçek büyüme rakam›
en az yüzde 12 seviyesinde. Herkes için en
sa¤l›kl› olan› Çin’in y›ll›k yüzde 7-12
aras›nda büyümesi. Çin piyasas›na her y›l 810 milyon üretim ça¤›na gelmiﬂ kiﬂi
kat›l›yor. Büyüme yüzde 7’nin alt›nda
oldu¤unda sosyal anlamda negatif sonuçlar
ortaya ç›kar. T›pk› bizim Türkiye’de her y›l
yeni 600 bin kiﬂiye istihdam yaratmam›z
gerekti¤i gibi. Çin her y›l yeni 10 milyon
kiﬂiye istihdam yaratmak zorunda. Bu
yüzden en az yüzde 7 büyümeli.
Türkiye’nin global piyasalardaki en ufak
dalgalanmalardan bile çok ﬂiddetli biçimde
etkilenmesinin nedeni ne?
Bunun nedeni Türkiye’de yerli kurumsal
yat›r›mc›n›n neredeyse olmay›ﬂ›. Türkiye’de
yerli kurumsal yat›r›mc› say›s› artmad›¤›
sürece biz bu dalgalanmalardan her zaman
daha fazla etkilenmeye devam ederiz.
Bunun arkas›nda baﬂka hiçbir ﬂey
aramamak laz›m. Yabanc› yat›r›mc›n›n

Griffin Capital Management Avrupa’n›n en büyük fon
yöneticilerinden biri. Yat›r›mc›lar› için özellikle geliﬂmekte olan
ülkeleri takip ediyor. AB’ye yeni giren ülkeler, Rusya, Türkiye,
M›s›r, körfez ülkeleri, Orta Asya, Ortado¤u ve Akdeniz
Havzas›’n›n etraf›ndaki ülkeler ﬂirketin özellikle ilgilendi¤i ülkeler
aras›nda geliyor. Toplam 2 milyar dolarl›k bir portföyü yöneten
ﬂirket, Türkiye’de de önemli miktarda yat›r›ma sahip. 300
milyon dolar fonu Türkiye’de de¤erlendiren Griffin Capital
Management’›n fon yöneticilerinden Aziz Unan’la para
piyasalar›n›, global dalgalanmalar›, Türkiye’nin ekonomik ve
siyasi konjonktürden nas›l etkilendi¤ini konuﬂtuk.
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“YABANCILAR TÜRK‹YE’YE
GELMEYE DEVAM EDER”
piyasadaki olumsuz geliﬂmelerde yüzde 10
etkisi varsa, Türkiye’nin yerli kurumsal
yat›r›mc›lar›n›n olmamas›n›n etkisi yüzde
90’d›r. Türkiye’de emeklilik fonlar›, A tipi, B
tipi fon hisseleri var ama bunlar›n içindeki
mebla¤lar› alt alta koyup toplad›¤›n›zda
ciddiye al›nacak bir rakam ç›km›yor.
‹sterseniz bin tane fonunuz olsun, içinde 1
YTL varsa alt alta koyup toplad›¤›n›zda
ç›kan 1000 YTL hiçbir ﬂey ifade etmiyor.
Türkiye’de bu dalgalanmalar›n volatilitesini
azaltmak için kesinlikle yerli kurumsal
yat›r›mc› sektörünün geliﬂmesi gerekiyor.
Bunun d›ﬂ›nda Türkiye’de “gömlekçi”,
“günlükçü” diye tabir edilen, paras›n›
borsada günde 10 kere çeviren kiﬂiler

oldu¤u sürece, dalgalanmalar her zaman
olur ya da dünyadakilerin etkisi daha çok
hissedilir. Hiç kimse topu yabanc›lara
atmas›n. En büyük sorun, Türkiye’deki yerli
yat›r›mc› diye tabir edilen manipülatör,
spekülatör, gömlekçi ya da günlükçülerdir.
Yani as›l spekülatörlerin yerli yat›r›mc›lar
oldu¤unu mu söylüyorsunuz?
ﬁu örne¤i vereyim... Bugün ‹MKB’deki
hisselerin toplam de¤eri 150 milyar dolar
civar›nda. Bunlar›n halka aç›kl›k oran›
ortalama yüzde 30. Bu da 45 milyar dolar
yapar. Bunun yüzde 70’i yabanc› ve yüzde
30’u yerlilerin elinde. 45 milyar›n yüzde 70’i
30 milyar dolar eder. 30 milyar dolar
yabanc›da, 15 milyar dolar yerlide var. Bu
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y›lki günlük iﬂlem hacmi ortalama 700-800
milyon dolar civar›nda. 800 milyon dolar›n
yüzde 20’sini her gün yabanc›lar, yüzde
80’ini yerliler yap›yor. 800 milyon dolar›n
yüzde 20’si 160 milyon dolar yapar. Yüzde
80’i 640 milyon dolar. Yani yabanc› günde
ortalama olarak portföyünün binde 50’sini
çeviriyor. Yerliler ise elindeki portföyün her
gün yüzde 5’ini çeviriyor. Sizce elindekinin
her gün yüzde 5’ini piyasada çevirene
yat›r›mc› denilebilir mi?
10 senedir bana sorulan sorular ayn›:
“Ne alay›m, ﬂu nereye ç›kar, nereye gider,
ﬂöyle bir haber ç›kacakm›ﬂ, böyle bir ﬂey
olacakm›ﬂ”... Milletin borsadan anlad›¤› bu.
Bir de Türkiye’de herkese, “Borsada
oynuyor musun?” diye sorulur. Sanki
kumarhanede kumar oynuyorlar.
Türkiye’deki alg›lama bu. Bunlar›n da
de¤iﬂmesi için yerli kurumsal yat›r›mc›
kitlesinin özellikle de emeklilik fonlar›n›n
geliﬂmesi çok önemli. Bunun en güzel
örne¤ini Polonya’da görebilirsiniz. Çünkü o
ülkedeki yerli kurumsal yat›r›mc›lar›n
piyasas› ﬂu an çok geliﬂmiﬂ durumda. Bu
nedenle bizim piyasaya oranla volatilitesi
daha az.
Özel yat›r›m fonlar›n›n Türkiye’ye ilgileri

ve yo¤un yat›r›m planlar› Türkiye
ekonomisini nas›l bir döneme sokuyor? Bu
yöneliﬂin Türkiye ekonomisine olumlu ve
olumsuz etkileri neler olabilir?
Türkiye’de yap›lacak iﬂ çok. Onun için
hiç ﬂaﬂ›rmamak laz›m. ﬁu anda bile Türkiye
çok fazla sermaye çekemiyor. Kiﬂi baﬂ›na
yabanc› sermaye yat›r›mlar›nda Türkiye
ço¤u ülkenin hala çok gerisinde. Çek
Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya kiﬂi
baﬂ›na yabanc› sermayede bizden kat kat
fazla yat›r›m çeken ülkeler. Türkiye’nin
önemli bir potansiyeli var. Yabanc›lar da
bunu görüyor. Bir de bizde gerçek GSMH,
görünenin çok daha üstünde. Biz de kay›t
d›ﬂ› çok yüksek. Her ülkede kay›t d›ﬂ› var
ama örne¤in ABD’de kay›t d›ﬂ›l›k oran›
yüzde 10’lar civar›nda tahmin ediliyorsa
Türkiye’de yüzde 50’ler civar›nda tahmin
ediliyor. Yani hükümetin aç›klad›¤› GSMH
400 milyar dolar civar›ndaysa belki bunun
gerçe¤i 700 milyar dolar.
Türkiye’ye olan yabanc› ilgisi sürer mi?
Türkiye’deki konut kredilerini oranlarken
hükümetin aç›klad›¤› GSMH’ye
oranl›yorsunuz. Onda bile oranlar çok
düﬂük. Yüzde 2-3 aral›¤›nda. 2004 y›l›nda
AB’ye giren ülkelere Polonya ve Çek

MLER‹ DÜﬁÜNMÜYOR”

L‹RKEN SEÇ‹
“YABANCI YATIRIMCI GE

TÜRKİYE FAZLA SİYASET KONUŞUYOR Sağ olsunlar, beni birkaç kere TV programlarına
çıkardılar. Neredeyse 2 senedir bana cumhurbaşkanlığı seçimleri soruluyor. Ben de 2 senedir
şunu söylüyorum. Bu işleri Türkiye neden bu kadar fazla konuşuyor? Neden 2 sene önce
konuşmaya başlıyor? Sonuçları 2 yıl önce açıklanacaksa, seçimi 2 yıl sonra yapmanın da anlamı
yok. Türkiye bence politika ve siyasetle artık çok fazla uğraşmamalı.
TARTIŞMALAR ZAMAN KAYBETTİRİYOR Biz 90’lı yılları koalisyon hükümetleriyle heba
ettiğimiz için artık insanlarda da psikolojik bir ilgi oldu. “Erken seçim mi olacak, o mu gelecek, bu
mu gidecek” gibi sorular Türkiye’ye zaman kaybettiriyor. Artık Türkiye bunları geçsin. Türkiye’de
seçimler zamanında yapılsın. Kimse artık yerel seçimlerin erken yapılmasını istemiyor. Bence bu
genel seçimler için de böyle olmalı. Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminde ne olur, başbakan
adaylığını açıklar mı bu benim bildiğim bir şey değil.
YABANCILAR SEÇİMLERİ ÖNEMSEMİYOR Türkiye’de piyasa çevrelerinde hava genel olarak
Başbakan Erdoğan’ın cumhurbaşkanı olmamasından yana. Eğer kendisi adaylığını koyar da,
seçilirse, gömlekçi dediğim tipler biraz dalgalanma yaratmaya çalışabilirler. Yabancı yatırımcıların
bunu önemseyeceğini, onlar için önemli olduğunu hiç zannetmiyorum. Yabancılar Türkiye’ye
gelirken bunları düşünmüyor. Yatırım planlarında seçimlerin etkisi yok.
TV KANALLARI SANSASYONU SEVİYOR Bir de şu var: Türkiye’de son derece fazla sayıda
TV kanalı var ve çoğu da 24 saat yayın yapıyor. Londra’ya bakıyorsunuz herkesin seyrettiği 5 tane
kanal var. Zaten 2 tanesi BBC. Böyle 50 tane TV kanalı olup da biz bu 24 saati nasıl dolduracağız
diye düşünülünce her şey sansasyonel yapılmaya çalışılıyor. Negatif ya da pozitif yönde,
Türkiye’de haberlerde sansasyon çok fazla. Cumhurbaşkanlığı seçimi için de böyle bir sansasyon
yaratılmaya çalışılıyor ama yabancı yatırımcılar için çok önemli bir olay değil bu.
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Cumhuriyeti’ne bak›yorsunuz. 90’lar›n
baﬂ›nda konut kredilerinin GSMH’ye oran›
s›f›rken bugün yüzde 13’lere gelmiﬂ.
Yunanistan’a bak›yorsunuz, son 20 y›lda
nereden nereye gelmiﬂ. AB ortalamas›na,
ABD’deki mortgage oranlar›na
bak›yorsunuz, sonra Türkiye’ye
bak›yorsunuz... Hem genç bir nüfusa sahip
hem de nüfusu art›yor, azalm›yor. Hem de
bu oranlar çok düﬂük. Onun için yabanc›lar
Türkiye’ye gelmeye devam eder. Bu sadece
mortgage için de geçerli de¤il. Tüm
sektörler için geçerli. Araba say›s›na bak›n,
Türkiye’de her bin kiﬂiye 90 araç düﬂüyor.
ABD’de bu oran 650, Bat› Avrupa’da 450500 aras›nda. Orta Avrupa’da 350’ye
düﬂüyor. Bulgaristan’a gidiyorsunuz her bin
kiﬂiye 200 tane araç düﬂüyor. Türkiye’ye
geldi¤inizde bu oran 90. Onun için
yabanc›ya sat›ﬂlar da son dönemde moda
oldu. Yerli mal sahiplerinde bir sat›ﬂ furyas›
var. Nedeni verilen paralar›n bizim
gözümüzde çok büyük görünen rakamlar
olmas›. Ayr›ca biraz Türkiye’nin ufkunu
açmak gerekiyor. Gelen yabanc›lar da zarar
etmek için Türkiye’ye gelmiyor. Onlar›n da
beklentisi kâr etmek. Türkiye’de hemen
hemen her sektörde potansiyel var.
Sizin Griffin Capital Management olarak
gündeminizde hangi ülkeler var?
Müﬂterileriniz özellikle hangi ülkeler ve
sektörlerle ilgileniyorlar? Bu ülke ve
sektörlerin ön planda olma nedenleri neler?
Rusya, Türkiye, AB’ye yeni giren ülkeler,

M›s›r, körfez ülkeleri, Orta Asya, Ortado¤u
ve Akdeniz Havzas›’n›n etraf›ndaki ülkeler.
Toplamda 2 milyar Euro’luk bir bütçeyi
yönetiyoruz. Bunun yüzde 15’i Türkiye’de.
Fon yat›r›mlar›nda nereye kadar risk
al›nmal›? Sa¤l›kl› riskin s›n›rlar› nelerdir?
Ben Türkiye’deki küçük yat›r›mc›lar›n
kendi baﬂlar›na bir ﬂeyler yapmalar›ndansa,
kurumsal fonlara yat›r›m yapmalar›n› hem
sektörün geliﬂmesi aç›s›ndan hem de
profesyonellik aç›s›ndan tercih ederim.
Çünkü bazen fiyat hareketlerinde
anlaﬂ›lmas› çok güç ve Türkiye’ye has
hareketler oluyor. Burada bazen ﬂans eseri
kârl› ç›ksalar bile ço¤u zaman zararl›
ç›kt›klar›na eminim. Piyasalar›m›zda
kurumsallaﬂman›n ön plana ç›kmas› laz›m.
Zaten 1999-2000 y›llar›nda borsa herkes için
çok popülerdi. 70 yaﬂ›ndaki dedeler bile
“Ne al›n›r, ne sat›l›r” diye soruyorlard›. O
dönemden sonra ço¤u insan›n dili epey
yand›¤› için art›k yo¤urdu üfleyerek
yiyorlar ama umar›m tekrar böyle
olumsuzluklar olmaz.

BANCILAR ‹Ç‹N
“TÜRK‹YE’DE YA
”
OTANS‹YEL VAR
HER SEKTÖRDE P
Türkiye’ye yeni girişler hangi sektörlerden olacak?
Türkiye’de her sektörde potansiyel var. Türkiye’de
bütün bankacılık kredilerini gayri safi milli hasılaya
oranladığımızda ve AB’ye yeni giren ülkelerle
kıyasladığınızda, Türkiye’nin bu ülkelerin en az 2 katı
büyüme potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz. Batı Avrupa
ülkelerine kıyasla 3-4 katı büyüme potansiyeli var.
Türkiye’yi cazip kılan özellikleri neler?
Avrupa’nın yaş ortalaması 44. Bizim 27. Büyüyen bir
nüfusumuz var. Türkiye’de potansiyel var. Türkiye’de artık
insanlar arasında önce birlik ve beraberliğin sağlanması
gerekiyor. Ayrıca boş şeylerle çok fazla vakit geçirmemek
de şart. Yani 2 yıl öncesinden seçimlerin ne olacağını
konuşmak tuhaf. Her sene 700-800 bin genç iş arıyor.
Hiçbir şey yapmasanız bu 700-800 bin kişiye iş yaratmak
zorundasınız. Daha önemli konular varken, millet nasıl
geçineceğini düşünüyorken, 2 sene öncesinden seçim
konuşmak Türkiye açısından gülünç.
Yatırımcılara tavsiyeleriniz neler 2007 ve 2008 yılında?
Türkiye’de her konuda potansiyel var. Yeter ki biz bu
potansiyelimizin farkına varalım ve bu potansiyelimizi en iyi
şekilde değerlendirmeye çalışalım. İstikrar devam ederse,
Türkiye belki önümüzdeki yüzyıl için cazibe merkezi
olabilir. Ama 90’larda olduğu gibi şimdiden 2015 seçimlerini
konuşmaya başlarsak, günü böyle harcarsak 6 ay
sonrasını bile göremeyiz.
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lobal likidite konusuna nas›l
baﬂlamam gerekti¤ini
düﬂünüyordum. ﬁöyle bir giriﬂ
yapmaya karar verdim: “Likidite
öyle ilginç bir konsept ki on de¤iﬂik
ekonomiste sorsan›z on farkl› cevap
al›rs›n›z”. Tam bunlar› düﬂünürken Financial
Times gazetesinde Harvard Management
Company Baﬂkan› ve Harvard Business
School Fakültesi Üyesi Mohamed El-Erian’in
yaz›s› gözüme çarpt› ve böyle bir giriﬂin ne
kadar do¤ru oldu¤unu bir kez daha
anlad›m.
Genelde likidite konuﬂuldu¤unda birçok
ekonomist, para arz›ndaki h›zl› büyüme
veya düﬂük faizlerden bahsediyor. Bunlar
yanl›ﬂ de¤il. Fakat bu veriler aras›ndaki
uzun vadeli iliﬂkilere bakt›¤›m›z zaman ne
para arz›ndaki de¤iﬂikli¤in ne de faizlerin
kiﬂilerin servet (bütün varl›klardan elde
edilen getiri) art›ﬂ ve azal›ﬂ›n› aç›klamad›¤›n›
görüyoruz. Bu nedenle son y›llarda finansal
varl›klardan elde edilen gelirleri ﬂu anda
piyasan›n tan›mlad›¤› anlamda likiditeye
ba¤lamak çok do¤ru olmaz.
El-Erian benim gibi likiditenin faizlerden
ya da para arz›n›n art›ﬂ›ndan
kaynaklanmad›¤›n› düﬂünen kesimden.
Yaz›s›nda bir dolar›n maceras›ndan
bahsediyor.
Bu hikaye önemli iki konuyu gündeme
getiriyor: “‹stek ve yapabilirlik”.
Likidite konseptinin aç›klamas›, bunlarda
gizli. Burada istekle risk alma e¤ilimini,
yapabilirlikle de bu iste¤i gerçekleﬂtirebilme
kapasitesini kastediyorum. Uzun y›llard›r
devam eden
olumlu global
ekonomik ortam,
türev araçlar›n›n
yayg›nlaﬂmas›,
düﬂük borçlanma
faizleri ve bunlar›n
sonucunda
geçmiﬂte yüksek
getiriler elde
edilmiﬂ olmas›, risk
iﬂtah›n› destekleyen
en önemli faktörler.
Bu sayede finansal
varl›klardan her
zaman yüksek gelir
gelecek beklentisi,
yani iyimserlik

34 / 2007

“Fazla riskli
yat›r›mlardan
kaç›n›n”
ortaya ç›kt›. Bu iyimserli¤i riskli yat›r›mlara
dönüﬂtürebilmeyi krediler sa¤l›yor. Son
y›llarda her yerde çok kolay ve çabuk
krediye ulaﬂabilmek, bence son y›llar›n
olumlu piyasa haraketlerinde en önemli
etken.
‹yimserlik ve kredilerin bollu¤u, finansal
varl›klar› desteklediyse ileriye bakarak bu
konuda, yani likidite konusunda neler
söyleyebiliriz?
ﬁu an için en büyük risk, ABD’deki subprime (düﬂük kaliteli mortgage kredileri)
piyasas›ndaki olumsuz gelismeler. Bu
durum sistematik riske dönme e¤ilimi
gösterirse bir anda kredi musluklar› kapan›r
ve kötümserlik baﬂlar. Bu ba¤lamda FED’in,
22 Mart’ta faiz karar›yla gelen söylemlerini
de¤iﬂtirerek, olas› bir rahats›zl›k durumunda
faiz indirmek için, kendi önünü açt›¤›n›
düﬂünüyorum. Ayn› zamanda farkl›
aç›klamalarla da FED piyasalara güven
aﬂ›lamaya devam ediyor. Örne¤in türev
yat›r›m araçlar›n›n riski yayarak Amerikan
finansal sistemini güçlendirdi¤ini söylediler.
Risk likidite aç›s›ndan giderek art›yor gibi.
Di¤er bir likidite yaratan faktör ise Yen
carry trade (düﬂük faizle Yen cinsinde
borçlan›l›p bunun yüksek getirili ve riskli
piyasalara yat›r›lmas›). Her ne kadar Japon
faizlerinin yükselmesi yada Yen’de
beklenmedik bir de¤er art›ﬂ› en ciddi riskler
olarak gösterilse de, global olarak
kötümserlik veya kredilerin geri çekilmesi,
bence ayn› sonucu do¤urur. Çünkü sonuçta
carry trade’in temeli, getiriler aç›s›ndan
iyimserlik ve borçlanmayla bu iyimserli¤in
yüksek yat›r›ma dönüﬂtürülmesi.
Sonuçta, faiz art›ﬂlar› yada para arz›ndaki
de¤iﬂiklikleri tart›ﬂmaktansa yat›r›mc›
psikolojisine odaklanmak daha önemli.
Önümüzdeki aylarda sub-prime bu ba¤lamda
en büyük riski oluﬂturmakta. Fazla riskli
yat›r›mlardan kaç›nmakta yarar var.
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