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PROF. DR. FATİH ÖZATAY

2013’TE TÜRKİYE EKONOMİSİ NASIL OLACAK?

2013 NE GETİRECEK?
FIRSATLAR VE RİSKLER
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ine zorlu bir yla merhaba diyoruz. Hem küresel ekonomi hem Türkiye
açsndan… Uzmanlara göre “bulutlu hava” bu yl da sürecek. Toparlanma
umutlar, 2014 ylna kalm görünüyor. Uluslararas kurulularn aa yönlü
revizyonlar da bunu kantlyor.
2013’e dair küresel büyüme tahminleri ise muhtelif. Ama genel çerçevede bakldnda
öngörüler yüzde 2,5-3,5 bandnda deikenlik gösteriyor. Örnein Fitch, Aralk 2012’de
açklad yüzde 2,4’lük tahminiyle en karamsarlar
arasnda. OECD ve IMF’nin ekim aynda
duyurduklar 2013 küresel büyüme beklentileri ise
srasyla yüzde 3,4 ve 3,6.
Gelimi ekonomilerdeki tablo daha karamsar.
ABD’ye dönük tahminler yüzde 2 düzeyinde. Biraz
toparlanma bekleniyor. Avrupa ise “sfr”l bir yla
merhaba diyor. Uzmanlara göre yeni ylda Japonya
dahil “gelimi dünya” sfrlarda seyrederken, küresel büyümenin motoru gelimekte olan
ekonomiler olacak. OECD’nin öngörülerine göre BRIC ülkeleri yine ba aktör. Çin yüzde
8,5, Hindistan yüzde 5,9, Brezilya yüzde 4, Rusya ise yüzde 3,8 büyüyecek.
Peki tüm bu resimde Türkiye’yi nasl bir yl bekliyor? Hükümetin 2013-2015 yllarn
kapsayan son Orta Vadeli Program ile açklad yüzde 4’lük büyüme hedefi,
ekonomistlere göre gerçekçi. Ama uzmanlar asl konunun sürdürülebilirlik olduunu
vurguluyor. “2013 Türkiye ekonomisi için test yl olacak” diyen analistler, yeni yla dair
beklentilerini 2013’ün bu ilk Geni Aç toplantsnda paylat. Kamu, özel sektör ve
akademik dünyann temsilcileri, hem beklentilerini hem yeni yln getirecei frsat ve
riskleri masaya yatrd.
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2013 NE
Yeni yılın gündemi yine ekonomi
olacak. Küresel dengeler, AB’deki borç
krizi, Amerika’nın “mali uçurum”u
2013’ün önemli gündem
maddelerinden. Dıarıdaki iklim
böyleyken Türkiye ise özellikle makro
dengelerde çok önemli bir sınavı
vermeye çalıacak. O da kukusuz
yüzde 4 büyüme hedefine giderken,
cari açık ve istihdam dengesini nasıl
salayacaı… Uzmanlara göre Orta
Vadeli Program’da öngörülen hedefler
makul. Asıl soru, tüm bunların kalıcı
olup olmayacaı... Geni Açı’nın yeni
sayısında ite bu önemli konuyu
tartıtık. “2013 Ne Getirecek?
Fırsatlar ve Riskler” konulu
toplantının moderatörlüünü, Capital
Dergisi Yayın Yönetmeni Sedef Seçkin
Büyük ile Capital Dergisi Editörü
Yasemin Erdoan yaptı. Kalkınma
Bakanlıı Müstear Yardımcısı Erhan
Usta, Fitch Ratings Türkiye Genel
Müdürü Gülcan Üstay, Global Source
Türkiye Danımanı ekonomist Murat
Üçer, Koç Üniversitesi Öretim Üyesi
Prof. Dr. Kamil Yılmaz ve  Yatırım
Aratırma Direktörü Serhat
Gürleyen’in konumacı olarak katıldıı
toplantıda, hem dünya hem Türkiye
ekonomisine dönük beklentiler
paylaıldı.
4 / 2013
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Sedef Seçkin Büyük Öncelikle ho geldiniz
demek istiyorum.  Yatrm ile birlikte 3 ayda
bir organize ettiimiz Geni Aç toplantlarmzda
bu kez 2013’ü konuacaz. 2013, ekonomide
nasl frsatlar ve riskler getirecek? Hemen
Kalknma Bakanl Müstear Yardmcs Erhan
Usta ile balamak istiyorum. Erhan Bey, kamu
açsndan baktnzda beklentiler nasl? Risk
öngörüleriniz neler? Önce Türkiye, daha sonra
dünya açsndan alalm lütfen.
Erhan Usta Öncelikle nasl bir dünya
konjonktürü var, biz kamu olarak nasl bir
öngörüde bulunduk? Tabii imdi kamu taraf
deyince Orta Vadeli Program (OVP) akla
geliyor. Çünkü çok yeni bir tarihte, ekim aynda
açkland. O yüzden OVP üzerinden devam
etmekte fayda var.
Çok kabaca bakarsak, 2013 ylnda
bugünden daha kötü bir dünya konjonktürü
olmayacak. AB büyümesi bu yl için -0,4 gibi bir
rakam öngörülüyor. Gelecek yl için -0,1 ve +0,2
tahminleri var. OECD ve IMF’ye göre ufak tefek
farkllaabiliyor. Ama bugüne göre AB
ekonomisinde büyümenin bir miktar daha iyi
olmasn bekliyoruz.
Aslnda ABD için de benzer eyler söz
konusu. 2012 ylna göre 2013’te iyileme
olaca görülüyor. Kasm 2012’de yaynlanan
son OECD Raporu’na göre de bir miktar
iyileme var.
Gelimekte olan ülkelere geldiimizde, 20132014 döneminde büyümenin biraz daha istikrara
kavuaca beklentisi var. Özellikle Çin’in
büyümesi 2012’de biraz düüktü. Yanl
hatrlamyorsam yüzde 7,5 tahmin ediliyor. Ama
2013’te Çin’deki büyüme de bir miktar daha
artacak. u anda riskleri düünmeden
konuursak böyle bir baz senaryo karmzda
duruyor.
Bu açdan baktmzda gelecek yl için d
konjonktürün belki çok katk verecek bir yan
yok ama çok bozucu bir durumu da olmayacak.
Risklere gelirsek... Biliyorsunuz ABD’de
“mali uçurum” (fiscal cliff) konusu var. Bu sorun
nasl çözülecek? Asl problem bu diye
düünüyorum. Orada çok sk bir maliye
politikas bekleyenler var. Ayrca bu sürecin
yönetimiyle ilgili birtakm sorunlar da olabilir.
ABD milli gelirinin yüzde 4’ü civarnda bir
vergi indiriminin devam edip etmeyecei veya
nasl yönetilecei konusu tartlyor. Burada
ABD kaynakl olacak ve bütün dünyay belli
ölçüde durgunlua itecek riskler oluabilir.
Onun haricinde AB’nin, u anda uygulanan

maliye politikas kaynakl riskleri bulunuyor.
AB’de öngörülen 0,2’lik büyümenin de
gerçekleememe riski var. AB’de bir risk unsuru
olarak bunu her zaman düünebiliriz.
Avrupa’daki iklim biraz daha bozulabilir.
Temelde ben bu tür riskleri görüyorum.
Petrol fiyatlar ise tabii ki çok önemli.
Aslnda bu açdan çok fazla bir risk yok gibi.
Çünkü zaten fiyatlar yüksek seviyelerde. Bu
seviyesini koruyabilir veya kötü senaryoda bir
miktar daha yukarya doru çkabilir.
Tabii tüm bunlar riskler. Bir de frsatlar taraf
var. Dünyada enflasyon düüyor. Hem gelimi
ülkelerde hem gelimekte olan ülkelerde
enflasyonun seyri gayet iyi aslnda. Bu durum
önümüzdeki dönemde özellikle gelimekte olan
ülkeler için bir frsat alan oluturabilir. Bence
bu önemli bir frsat olarak karmzda duruyor.
Türkiye olarak biz de bundan belli ölçüde
istifade edebiliriz. Kabaca baknca aklma gelen
böyle bir d konjonktür var.
Yasemin Erdoan Peki 2013 için Türkiye
ekonomisine baktnzda nasl bir konjonktür
görüyorsunuz?
Erhan Usta Malum Orta Vadeli Program’da
2013 yl için bu yldan biraz daha yüksek,
yüzde 4’lük bir büyüme öngörüyoruz. 2012
büyümesi yüzde 3,2 idi. u anki göstergeler
2012 büyümesinin yüzde 3,2’nin biraz daha
altnda kalacan gösteriyor. 2,5-3 arasnda
olabilir diye tahmin ediyoruz. Bu çok büyük bir
sapma anlamna gelmeyebilir.
Büyümeyle ilgili önemli bulduum ve
paylamak istediim bir ey var. Bizim aslnda
u kurguyu söylememizde fayda var. Bu OVP,
geçmi OVP’lere göre bir konuda iddial. O da
u: Büyüme artacak, potansiyel seviyesine
gelecek, ama cari açk da düecek. Temelde
Orta Vadeli Program’n böyle bir kurgusu
bulunuyor. Böyle bir temel felsefesi var. Bu
önemli bir ey. Peki nasl olacak? Biz biliyoruz
ki Türkiye’de büyüme arttkça cari açk da
artyor. Kaynak açsndan da bamllk var.
Mal açsndan da da bamllk var. O yatrm
maln ya da o girdiyi bulamadnz zaman
üretim yapamyorsunuz. Bir ekilde ithalat
zorunluluu var. Genelde bizde büyümenin
kayna biliyorsunuz güçlü iç taleptir. ç talebi
tetikleyen ise kredi hacminin genilemesi…
Güçlü büyüme yllarnda d talebin büyümeye
katks negatif. Bu ise ekonomide bir dengesizlik
durumu. Son OVP’nin makro dengelerine
baklrsa, gelecek 3 yl için ihracatn büyümeye
net katksnn bütün yllarda hemen hemen sfr
2013 /
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olduu görülüyor. Burada en kritik varsaym
özel tüketimin, özel harcanabilir gelirin üzerinde
artmamas.
Cari açk dediimiz ey, tasarruf ile yatrm
arasndaki farktr. Türkiye’de yüzde 22 civarnda
bir yatrm seviyesi var. u an öngördüümüz de
bu zaten. Cari aç artrmamak için ya yatrm
düüreceksiniz ya tasarrufu artracaksnz.
Yatrm için özel+kamu olmak üzere öngörülen
bir seviye var. Dier taraftan tasarrufu artrmann
yolu da gelirinizin daha az ksmn tüketmekle
oluyor. Veya daha dengeli bir ekilde gelirinizi
tüketimle tasarruf arasnda paylatrmanz
gerekiyor. Biz tüketimde, özellikle özel
tüketimde, özel harcanabilir gelirin altnda bir
art bekliyoruz. Dolaysyla bu durum
tasarruflar bir miktar yukar doru itecek.
Burada büyümemiz için daha güçlü bir d talep
olmas bekleniyor. Bunun mekanizmalarn da
konumamz lazm.
Alnacak birtakm kararlarla belki tüketim
kredilerinin bir miktar daha pahallatrlmas söz
konusu olabilir. Makro ihtiyati tedbirlerle
tüketim artnn belli ölçüde tutulmas,
snrlandrlmas söz konusu olabilir. Aslnda tüm
bunlar dengeli bir büyüme için gerekiyor.
Temelde OVP’nin böyle bir kurgusu var.
Tasarrufu öne çkaryoruz. Tasarruf meselesi
Türkiye açsndan çok önemli. Çünkü tasarruf
yapmadnz sürece, hele ekonominin
verimliliinde de birtakm problemleriniz varsa,
salkl ve sürdürülebilir büyümeniz mümkün
deil. Sonuçta kabul etmeliyiz ki bizim
ekonomimizde böyle bir sorun var. Toplam
faktör verimlilii veya igücü verimlilii
açsndan baktnzda, verimlilii yüksek bir
ekonomi deiliz maalesef… gücümüzün
niteliine baktnzda yüzde 62-63’ü lise alt
eitime sahip.
Ama iin güzel yan, eitimde gideceiniz bir
alan var. Eiteceimiz insanmz var.
Hakikaten yapsal açdan meseleye iyi
eildiimiz zaman, çok büyük yatrmlar
yapmaya gerek kalmadan, toplam faktör
verimliliini ciddi ölçüde artrarak ekonomik
büyümemizi hzlandrabiliriz.
Genel olarak Orta Vadeli Program’n böyle
bir çerçevesi bulunuyor. Özetle, “Gelecek yl bu
yla göre nasl olacak” diye baktmzda,
büyüme açsndan daha iyi bir yl, enflasyon
açsndan daha iyi bir yl olacak.
Cari açk konusuna gelirsek, biraz önce
anlattm kurgu, cari açn biraz daha
dümesini gerektiriyor. Böyle olmasn
8 / 2013

bekliyoruz. Zaten OVP’deki hedef de kademeli
düü. Özetle cari açk açsndan da yine daha
iyi bir yl olabilir.
Sedef Seçkin Büyük Peki bu yavalama
istihdam nasl etkileyecek? sizlikte bir sknt
yaamamamz için yüzde 7’ler civarnda
büyümemiz gerekiyor. Yüzde 4 büyüme hedefi
gerçekleirse isizlik oran çok artar m?
Erhan Usta Tabii biz daha çok isizlik
oranna bakyoruz. Ama onunla birlikte istihdam
oranna da bakmak lazm. Çünkü i gücüne
katlm oran bizim ülkemizde düük. stihdam
oran da buna bal olarak düük. Krizden sonra
aslnda OECD’de çok iyi bir konumdayz. Tabii
isizlik oran olarak baktmzda… Ama
istihdam oran ile birlikte baktmzda daha
farkl yorumlar yaplabilir.
Mevsimsel düzeltilmi data olarak ele
alndnda 2009 Nisan ayna göre bugün 4
milyon 200 bin istihdam yaratmz. Bu
muazzam bir rakam. Üstelik istihdamn nitelii
de artyor. Yani sadece tarm istihdam deil
bu… Tarm elbette var ama tarm dnda da
ciddi bir yeni istihdam olduunu görüyoruz.
Kadn ve erkek diye bakld zaman ise ciddi
bir kadn istihdam dikkat çekiyor. Kadn ve
genç istihdamnn artrlmas için birtakm tevik
mekanizmalar uygulanyor. Onlarn katklar da
bu artta önemli.
Son data biraz moralimizi bozdu ama bunun
kalclna bakmak lazm. Eylül aynda
mevsimsel düzeltilmi haliyle isizlik oran

GÜLCAN ÜSTAY “Yabanc yatrmc gözünden
bakldnda birkaç önemli konu var. Öncelikle
güven ortam salanmal. Ayrca uygulanan
politikalarn öngörülebilir olmas gerekiyor. Son
olarak ise yatrmclar belli göstergelerin
sürdürülebilir olup olmadn izliyor. Örnein
büyüme yüzde 5 ise bunun sürdürülebilir olmas
gerekiyor veya yüzde 3 ise 3 olarak devam
etmeli. Ayn durum cari açk için de geçerli.
Sürdürülebilir oranlar ne ise oralarda devamllk
salanmal. Aslnda yabanc yatrmcnn da
izledii ve test ettii temel konular bunlar.
Dier temel konu ise Türkiye’deki i ortamnn
çekici olmasdr. Dünya Bankas tarafndan
açklanan ‘Easy Doing Business’ göstergesini
takip ediyoruz. ‘Kurumsal Yönetiim’ ve ‘Easy
Doing Business’ göstergeleri yatrmclar
tarafndan da yakndan takip ediliyor. Bunlarn
BBB, yani yatrm yaplabilir seviyeye yaklamas,
yabanc yatrmcnn arad konulardan biri.
Türkiye BBB- seviyesindeki dier medyan
ülkelere baktnzda kötü durumda deil.”

GA_ANAKONU

12/26/12

10:46 PM

Page 9

GA_ANAKONU

12/26/12

10:46 PM

Page 10

KAML
YILMAZ

10 / 2013

GA_ANAKONU

12/26/12

10:46 PM

Page 11

yüzde 9,4 geldi. 2012 yl sonu tahminimiz yüzde
9,1 idi. Bu durumda yl sonu sonuçlar bunun
bir miktar üzerinde gelebilir. Ama en fazla 9,2
olur. O da çok büyük bir sapma deil. Geçmi
birkaç ylda isizlik oranlar hep beklentimizden
iyi geldi.
Eylül 2012 verisinde, i gücüne katlm
orannda bir art var. 50,3’e çkt. Tabii bu
hareketin kalcln da görmemiz lazm. Bu
seyir sürerse isizlik orannda zorlanrz. Ama
bunun sürmesi istihdam orannn da artmasdr.
Aslnda ben daha çok istihdam oranna bakarm.
Ama isizlik oran daha çarpc bulunduu için
hep o telaffuz ediliyor. Oysa istihdam oran
daha önemli. Çünkü bazen oluyor insanlar i
bulmaktan ümidini kesiyor, bu durumda isizlik
orannz düebilir. Yani kötü durumdan dolay
insanlar igücünün dna çkabilir. Veya bazen
de tam tersi olarak ekonomimiz çok iyi
gidiyordur. Herkes “Evet bu ekonomide ben de
i bulabilirim” deyip i aramaya balarsa, yani
çok sayda insan i gücü piyasasn girmeye
balarsa, o zaman da isizliiniz artyor olabilir.
Tüm bunlar geçi aamalarnda olabilecek
gelimeler. O yüzden isizlik ve istihdam
oranna beraber bakmak lazm. stihdam
orannda son ay datasnda bir yükselme var. Bu
0,5-0,6 yanl hatrlamyorsam. Dolaysyla fena
deil. sizlikte çok küçük bir sapma olur mu
diye endiemiz var. Ama onlar da çok önemli
deil. 2013 ylnda istihdam açsndan çok kötü
bir yl olacan beklemiyorum. En az 500-600
bin istihdam yaratlr.
Sedef Seçkin Büyük Tasarruflar artrc
önlemler üzerinden biraz açmak istiyorum. En
son bireysel emeklilikteki tasar hayata geçti.
Önümüzdeki yl tasarrufu özendirmek için kamu
tarafnda atlmas düünülen baka admlar var
m?
Erhan Usta Çok spesifik düzenleme olarak
u anda aklma gelen bir ey yok. Ama
piyasalarmz gelitikçe, mesela kira sertifikas
gibi admlarn biraz daha öne çkacan
düünüyorum. Bunlarn gelecek yllarda tasarruf
üzerinde daha olumlu etki yaratacan
düünüyorum. Daha dorusu ekonomi
gelitikçe, piyasalar gelitikçe, tasarrufa dönük
yeni enstrümanlar devreye girecek. u anda
aslnda insanlarn tasarruflarn çok verimli
yatrabilecei çok fazla alan yok. Tabii
tasarruflarn dümesi ayr bir hikaye. Ona imdi
girmeyelim.
Belki biraz makro ihtiyati tedbirlerle tüketimi
caydrmaya dönük uygulamalar yaplabilir. Bu

çerçeve biraz onu gerektirebilir. Yani tüketimin
maliyetini artran birtakm tedbirler gerekebilir.
Buna “tüketimi ksmak” demeyelim de
dengeli harcama yapan bir ekonomi haline
gelmek diyebiliriz. Dengeli tüketen bir ülke
olmak önemli. Gelir artmzdan fazla tüketim
art çok salkl deil. Bu durum sadece bizim
için deil, tüm ekonomiler için geçerli. Hele
bizim gibi yüksek cari aç olan bir
ekonomiyseniz, tüketimi snrlandrmanz
gerekecektir.
Tasarruflardaki bu düüklüü dip noktas
olarak kabul ediyoruz. Bundan daha aa
ineceini çok tahmin etmiyorum. Refah çok hzl
artt, sosyal güvenlik sistemi çok hzl geliti. Bu
kadar düük faiz oranlarna alkn da deiliz.
Yatrm maliyetini artrmadan, ticarete fazla yük
getirmeden, kredi faiz oranlar açsndan biraz
daha tüketimin maliyetini artran bir çerçeve
gerekebilir. Bu benim beklentim.
Sedef Seçkin Büyük Teekkürler. Fitch
Ratings Türkiye Genel Müdürü Gülcan Üstay ile
devam edelim. Yakn zamanda Türkiye’ye bir
not artrm yaptnz. Siz önümüzdeki yla
baktnzda neler öngörüyorsunuz? Türkiye ve
dünya için gördüünüz riskler neler?
Gülcan Üstay Önce beklentilerden
balayalm. Biz en son kasm aynda yaptmz
açklamada 2013, hatta 2014-2015
beklentilerimizden biraz bahsetmitik. Çok
kabaca söylemek gerekirse, biz zaten ülkenin
kuvvetli olduu birkaç konuya deinerek bu not
artrmn yaptk. Bunlardan bir tanesi
Türkiye’deki kuvvetli bankaclk sistemi. Bugün
“Türk bankaclk sistemi 2013 görünümüne
ilikin detayl bankaclk raporumuzu da hemen
akabinde açkladk. Buradaki öngörümüz
2013’te Türk bankaclk sisteminde duraan bir
görünüm olaca. Yani 2013’te herhangi bir
bozulma ya da bunun çok ötesinde bir
iyilemenin olmayaca eklinde bir öngörümüz
var.
Sermaye yeterlilik rasyosunun sektörde yine
16,5 seviyesini koruyacan öngörüyoruz. Tabii
göreceli olarak geçmi yllara baktmzda Türk
bankaclk sisteminin kârllk oranlarnda 2012’de
bir düü oldu. Belki 2013’te de devam edecek
bu trend ama baktnz zaman yüzde 20’lerden
gelen bir kârllk oran var. Bunlarn da Türk
bankaclk sisteminde çok önemli bir bozulmaya
yol açacan düünmüyoruz.
Bir tek dikkat çekmek istediimiz konu u
oldu. Biliyorsunuz, Merkez Bankas’nn da
yapm olduu açklamada, Türkiye’de 2013’teki
2013 /
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kredi büyüme orannn yüzde 15 civarnda
olacana dair bir beklenti var. Bizim
öngörümüz, bu büyümenin yüzde 15’in biraz
daha üstünde olabilecei. Yüzde 15-20
aralnda gerçekleebileceini bekliyoruz. Ama
bu kredi büyümesinin yüzde 20’nin çok üstüne
çkmas durumunda risk doacan
düünüyoruz. Yani varlk (asset) kalitesinde bir
bozulma olabilecei endiesi tayoruz. Ama bu
bankalarn takipteki alacaklarnda çok ciddi
yukar yönlü bir art yapar m? Burada çok ciddi
bir art olacan öngörmüyoruz.
Tabii ki bunu ileriki tartmalarda, riskleri
konuurken daha da detaylandrabiliriz. Çünkü
Türkiye’de u anda özellikle not artrmndan
sonra bankalarn da daha kolay ve daha ucuz
maliyetli fonlama yapsna ulamasndan dolay
ellerindeki likiditeyi daha çok KOB ve KOB
benzeri kredilere yönlendirecei öngörülüyor.

Tabii ki burada risk daha yüksek olduu için
olas bir bozulmann takipteki alacaklar üzerinde
olumsuz bir etkisi olabilir.
Dolaysyla 2013’te bankaclk sistemi
üzerindeki beklentiler ve riskler kabaca böyle.
Ama genel olarak baktmzda, 2013’te
bankaclk sisteminde salam görünümün devam
edeceini düünüyoruz. Zaten en son yaptmz
ülke notu artrmndan sonra Türkiye’de rating
verdiimiz bankalarn çounluunun notlar
BBB- ve BBB seviyesindedir.
Bankalarn çounluu, özelikle youn bir
ekilde yurtd fonlamas yapan bankalarn
hepsi, yatrm yaplabilir seviyeye ulam
durumda. Bu da Türkiye’deki bankaclk
sisteminin gücünü gösteriyor.
Dier güçlü gördüümüz konu ise bütçe
performans. Yani kamu maliyesinin
performans. Zaten bunun üzerinde son 2
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senedir duruyorduk. Son açklanan OVP’deki
öngörüyle bu performansn ayn paralelde
devam edeceini öngörüyoruz.
Dier taraftan tabii ki riskler açsndan
baktnzda, her zaman yakndan takip ettiimiz
bir cari açk konumuz var. Özellikle ve en
önemlisi cari açn fonlama yaps. Bu cari açk
nasl fonlanacak? 2013’te yakndan izlenecek
konulardan bir tanesi de bu olacak.
Aslnda cari açn kontrolünde en önemli ve
temel konulardan bir tanesi Merkez Bankas’nn
politikalar. Yakndan izlenmesi gereken bir
nokta.
Beklentilere geri dönersek, tabii ki not
artrmnn etkisiyle beraber 2013’te portföy
yatrmlarnn Türkiye’ye daha fazla yöneleceini
düünüyoruz. Tabii bu daha fazla scak para
girii demek. Türk ekonomisi gibi gelimekte
olan pazarlarda scak para girii aslnda her

zaman ülkenin krlganln artran bir konudur.
Çünkü ksa dönemli portföy yatrmlarnda,
herhangi bir kriz döneminde ya da piyasadaki
kötüleme döneminde, parann tekrar ayn hzla
çkmas söz konusu olur. Dolaysyla scak
parann piyasalardaki olumsuz etkilerinden her
zaman bahsedebilir. O nedenle bizce bu durum
da 2013 ylnda yakndan izlenmesi gereken
dier bir konu.
Kamil Ylmaz Portföy yatrmlarnn nasl
artacan düünüyorsunuz?
Gülcan Üstay Aslnda yaplan çalmalara
baktnz zaman genelde görülen trend,
ekonomiler “yatrm yaplabilir” seviyeye
gelmeden önce portföy yatrmlarnda bir art
görülür. Özellikle hisse senedi ve bono
piyasasnda. Arkasndan daha düz bir trendle
devam eder diye öngörüyoruz. Ama tabii ki
dünya konjonktürüne baktnz zaman
Türkiye’nin farkllaan bir konumu var. Bu da
nedir? Dier benzer yatrm yaplabilir
ülkelerdeki faiz oranlarna baktnz zaman,
özellikle yabanc yatrmclar için, Türkiye’deki
faiz oranlar hala çok cazip. Dolaysyla bunun
belli bir süre daha devam edeceini
öngörüyoruz. Ama tabii bunun ne kadar
süreceini, böyle devam edip etmeyeceini
imdiden kestirmek ve tarih vermek çok doru
deil.
Dier taraftan biliyorsunuz yeni yeni
sonuçlanan özelletirme ihaleleri var. Bunlar
yakndan takip etmek lazm. Dorudan yatrmn
ne kadar miktarda, ne kadar sürede ve ne
oranda gelecei çok önemli. Bunlar hep 2013

MURAT ÜÇER “Ben 2013’e ‘rütümüzü ispatlama
yl’ diyorum. Bana sorarsanz bu yl piyasalar çok
iyi gitti. Likidite, reyting ve yeniden
dengelemenin üçü de ayn anda geldi. Ama
bence bu iin kolay tarafyd. 2013’te Türkiye
kendi ligindeki ülkeler arasndan kendini
ayrtrp, öbür lige doru çkmaya çalmal.
Çünkü “doing business” endekslerine
baktnzda çok iyi bir yerde durmuyoruz. Bu
ciddi konularn artk daha derin tartlmasndan
yanaym. 2013 ve gelecek dönem bizim için tam
bir test dönemi olacak. Türkiye’nin tüm bu
ödevlerini yapp yapamadnn anlald yllar
olacak. Bu bir frsattr. Bunu iyi bir makro
yönetimle becerebilmek, çok önemli bir frsat
diye düünüyorum. Ama saydamlklar açsndan,
bütçe yönetimi açsndan, bunlarn anlatlmas ve
yapsal reformlarla birletirilmesi açsndan
önemli bir dönemeçteyiz.”
2013 /
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ylnda olabileceini düündüümüz ama Türk
ekonomisine etkisini de u anda çok
kestiremediimiz konular.
Riskli olarak gördüümüz bir konu ise
jeopolitik risk mevzusu. Yani bölgede yaanacak
scak gelimeler... Bu tarz olas scak gelimeler
Türk ekonomisi, özellikle finansman yaps
üzerinde olumlu ya da olumsuz ekilde nasl
etki yapacak? Bunlar da yakndan takip
ediyoruz.
Sedef Seçkin Büyük Teekkürler. Koç
Üniversitesi profesörlerinden Kamil Ylmaz Bey
ile devam edelim. Sizin yeni yla dönük
beklentileriniz neler?
Kamil Ylmaz Ben de isterseniz herkes gibi
2013 beklentilerimden balayarak konuaym.
Tabii önümüzde hükümetin ortaya koyduu bir
OVP var. Benim 2013’teki beklentim,
büyümenin yüzde 4 – 5 arasnda gerçekleecei.
Ama cari açk tarafnda Erhan Bey kadar iyimser
olamyorum. Tasarruflarn bu kadar kolay
artrlabileceini düünmüyorum. En azndan
2013’te olmasa da 2014’te seçime gidilecek bir
ülkede, hükümetin seçimi kaybetmek pahasna
tasarruflar artrmak için srarc olacan
sanmyorum.
Burada tasarruflar çok önem kazanyor.
Tüketim, ciddi boyutta bir iç talep kayna.
Türkiye’de yüzde 70 orannda. Bunu
yavalattmz anda büyüme orann da ciddi
oranda aa çekmi oluyoruz. Yani Erhan
Bey’in tasarruflar artrmamz konusunda
söylediklerine katlyorum, yapmamz lazm ama
onu yapmak isteyebilecek bir hükümet
olmayabilir gibi geliyor. Tam 3 yl arka arkaya
seçime girecek bir hükümet açsndan
baktnzda…
u anda cari açn milli gelire oran bu yl
yüzde 6-6,5 arasnda gerçekleecek gibi
görünüyor. Ama 2013’te büyüme yüzde 4-5
bandna çkt zaman, cari açn da tekrar
yükselme ihtimali var. Oradaki görüüm cari
açn tekrar biraz daha yükselebileceidir.
Yüzde 10’lara yükselmeyecek ama yüzde 7’ler
civarnda tutulabilmemiz bile bence bir baar
olacaktr.
Düündüünüz zaman cari açn finansman
çok önemli. Cari açn finansmanndaki
iyileme, dorudan yatrmlarn artmas, uzun
vadeli kredilerin artmas elbette önemli. O
konuda çok fazla söyleyecek bir ey yok.
D piyasalara gelecek olursak, bana göre
özellikle Avrupa’nn 2013’te daha iyiye
gideceini düünüyorum. u anda Avrupa
14 / 2013

Merkez Bankas Bakan Mario Draghi’nin
izlemi olduu politikalarn tam beklediimiz
politikalar olduunu düünüyorum. Özellikle
Avrupa’nn 2013’te bu bankaclk krizini büyük
ölçüde geride brakabilmesi, çok düük de olsa
pozitif büyümeye geçebilmesi için… 2013
sonbaharnda yaplacak olan Alman seçimleri
önemli bir kilometre ta olabilir. Seçimlerden
önce bankaclk birlii ve özellikle mali birlik
gibi tartmal konularda çok ciddi kararlar
çkmasn beklemek gerçekçi olmaz. Ama
özellikle ECB’nin austos ayndan bu yana
izledii politikalar, bir ölçüde talya ve
spanya’nn faiz oranlarn dorudan düürme
yönündeki admlar, bankaclk sektörünün nefes
almas için çok yerinde ve önemli admlar oldu.
u anda gündemde olan mali uçurum
konusunun da ABD için çok büyük bir sorun
olmayacan düünüyorum. Taraflar, bütçe
açn düürmek için tam olarak anlaamasa da
bir ara formül ile otomatik vergi art ve
harcama kesintilerinin bir durgunlua yol
açmasn engelleyecek esneklii
göstereceklerdir.
Açkças 2013 ylnda ABD tarafndan da çok
olumsuz haberler gelmeyeceini düünüyorum.
Amerikan Merkez Bankas’nn son yaklam
bana göre biraz daha dolarn deer
kaybetmesini salayacak. Dolarn özellikle Euro
karsnda deer kaybnn ABD’nin büyümesine
katk yapacan düünüyorum. “Avrupa bir
ölçüde krizi geride brakyor” beklentisinin yan
sra Federal Reserve’ün izleyeceini ilan ettii
her ay piyasalardan 40 milyar dolarlk tahvil
alm gibi yeni çabayla birlikte, Euro-dolar
paritesi Euro lehine iyilemesi anlamna gelecek.
Bu da her iki taraf için de olumlu bence.
Sedef Seçkin Büyük Peki sizce Türkiye’nin
tasarrufu ve dorudan yatrm artrmas için
almas gereken önlemler var m? Neler?
Kamil Ylmaz Cari açk sorununun yapsal
bir sorun olduunu ve ksa vadede
çözülemeyeceini hepimiz biliyoruz. 2005’ten bu
yana iktisatçlar bunu yazyor, söylüyor. “2001
sonras uygulanan makro yapsal reformlarn
etkisi sona ermek üzere. Büyümenin yeniden
ivmelenebilmesi için uzun vadeli mikro yapsal
reformlarn uygulanmas gerek” diye defalarca
yazdk, söyledik. Ancak elbette ki hükümetin bu
konudaki isteksizliini anlamak zor deil.
Türkiye’de ekonomik reformlar için güçlü bir
siyasi irade yok. Reform sürecini güçlendiren,
uzun vadedeki reformlar özendiren bir bak
açs yok. 2005’lerden sonra iktisatçlar mikro
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yapsal reformlar konusunu sürekli gündeme
tadkça, “Ekonomi yüzde 7 büyürken neden
reform yapalm” diye sordu siyasetçiler… Evet
ama zaten yapsal reformlarn anlam ve önemi
buradadr. Mikro yapsal reformlarn
maliyetlerinin çou önden yüklemeli
gerçekleirken, olumlu etkileri ancak orta ve
uzun vadede ortaya çkyor. Bu reformlar, ülke
ve küresel ekonominin güçlü olduu dönemde
yapmak daha kolay olurdu ve bugüne kadar da
önemli sonuçlar alnm olurdu.
Bence hükümet, 2010-2011’deki cari açn
ardndan mikro yapsal reformlar olmadan bu
sorunu çözemeyeceini anlamaya balad. Onun
için bugün bu reform konusunu daha ciddiye
alyorlar. Ancak u anda dümeye bassanz bile
reformlarn asl etkileri 5-10 yllk dönemde
kendisini gösteriyor. Bu yüzden, seçim
sandnda muhalefetin güçsüzlüünün devam
etmesi durumunda, 2013-2015 döneminin büyük
ölçüde çok fazla açlmadan, 2010 ve 2011’deki
hzl büyümeleri yaamadan geçeceini
düünüyorum. Tabii ki seçimlerde ciddi bir
muhalefetin ortaya çkmas durumunda, 20052007 döneminde mikro yapsal reformlara gerek
görmeyen anlayn, kamu harcamalarna
yüklenebileceini kestirmek için kahin olmaya
gerek yok.
Hükümetin, önümüzdeki 3 yl boyunca
büyüme konusunda 2010-2011 dönemindeki
arla kaçmadan cari aç mümkün
olduunca kontrol altnda tutarak seçim
dönemini geçirmek isteyeceini düünüyorum.
Türkiye’nin d borcu çok yüksek deil. Yüzde
40’n altnda. Böyle bir durumda biz cari aç
her yl d borçla finanse etsek bile, 3 ylda d
borcumuz yüzde 20 artsa bile (ki gerçekte art
bundan daha az olacak) borç yükümüz kontrol
altnda kalmaya devam edecek. Böyle baknca o
kadar kötü gözükmeyebilir ama önemli olan cari
açn kalc olmas. Çünkü dördüncü yla
geldiinizde cari açnz benzer seviyelerde
devam edecek. Cari açk yapsal olduu için
daha uzun vadede bunu sürdüremeyeceimiz
beklentisi ile ülkenin ve ekonominin hassasiyeti,
krlganl artyor.
Mesela en son çkarlan Tevik Yasas ve
stratejik yatrmlara getirilen tevikler, bölgesel
tevikler bu anlamda doru yönde admlar belki
ama ne kadar etkili olabilecei konusunda çok
emin deilim. Çünkü bu tür önlemlerin, dünya
konjonktürünün de çok daha uygun olduu
yllar olan 2005-2006 dönemlerinde yaplmas
gerekirdi. O zaman çok faydas olabilirdi.
16 / 2013

Stratejik yatrmlar, anladm kadaryla biraz
daha yava ilerliyor. u ana kadar büyük yatrm
olarak bir tek Petkim’in yatrmn duydum.
Türkiye olarak en büyük zayf yanlarmzdan
birisi, teknoloji yatrmlarn çekemiyor olmamz.
Özellikle tüketici elektronii, tüplü televizyon
gibi bir alanda, 2000’li yllarn banda Avrupa
marketinde önemli bir pazar pay yakalamken,
onu devam ettiremedik. Bu bence özel sektör ve
kamunun birlikte hatalaryla oldu. Tüm bu
yapsal dönüümü gerçekletirmek için alnan
reformlarn etkisi zaman alaca için de
önümüzdeki 3 yl baznda çok hzl bir iyileme
göstereceimizi sanmyorum.
Orta vadede beklentim, Türkiye’nin 2000’li
yllardaki yüksek büyüme hzlarna 2020’lere
kadar ulaamayaca yönünde. Ortalama yüzde
7 büyüme hz, bence Türkiye açsndan
gerçekçi deil. Hatta öyle düünüyorum: Baz
yllar hzl büyümenin gerçeklemesi
durumunda, arkasndan gelen yl yava
büyümek zorunda kalacaz. Tpk 2010-2011’in
ardndan 2012’de yava büyümeye zorlanmamz
gibi.
Yasemin Erdoan Siz o zaman Orta Vadeli
Program’daki büyüme hedeflerini gerçekçi
buluyorsunuz…
Kamil Ylmaz Evet, gerçekçi buluyorum.
Ama orada 4-5 aras telaffuzlar oluyor hep.
Orada ne kadar baz etkisi devreye girecek?
Benim beklentim, gelecek yln ikinci yars, son
çeyreinden itibaren biraz daha bu seçimlere
yönelik hazrlklar hzlanacak. Bunlar dikkate
aldnzda, yani hükümet her ne kadar
“kullanmayacam” dese de belediyeler bunu
kullanacak. Bir de baz etkisi var. Böyle baknca
yüzde 4’lük büyüme hedefi bana mantkl gelen
bir oran. Geçen yl da ben yüzde 3,5 demitim.
Ama u anda yüzde 3’ün altna bile düebilir.
Yasemin Erdoan Teekkürler. O zaman
Global Source Türkiye’den ekonomist Murat
Üçer ile devam edelim. Murat Bey, sizce 2013’e
dönük en ciddi riskler neler?
Murat Üçer Her eyden önce bu toplantya
beni de dahil ettiiniz için çok teekkür ederim.
sterseniz ben de birkaç gözlemle balayaym,
sonra detaylandrrz. Global tarafta bence bir
rahatlama olutu. Bu rahatlamann ne kadar
kalc bir rahatlama olduu konusunda bence
Toplantnn moderatörlüünü,
Capital Dergisi Yayn Yönetmeni
Sedef Seçkin Büyük yapt.
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biraz dikkat etmek lazm. Dorudur, hakikatten
bu sene merkez bankalar çok öne çkt ve
problem çözüldü gibi görünüyor. Özellikle
Avrupa Merkez Bankas’nn temmuzda yapt
hareket son derece dramatik bir deiim getirdi.
Kamil Ylmaz Geçen aralktaki hareket de
önemli. LTRO da çok önemli. (Long Term
Refinancing Operations - Uzun Vadeli
Refinansman Operasyonu)
Murat Üçer LTRO çok önemli deil bence.
LTRO martta unutuldu. Ama temmuzda
European Central Bank (ECB - Avrupa Merkez
Bankas) Bakan Mario Draghi’nin çkp
“Whatever it takes” demesi, böylece spanya ve
talya’nn iflasna ve Euro’nun dalmasna izin
vermeyeceini alenen beyan etmesi olay bitirdi.
Ardndan Bernanke iki kere çok agresif geldi
çok ksa aralklarla. Ben, eylülde acaba QE3’ü
(Quantitative Easing – Parasal Genileme) yapar
m derken arkasndan aralkta QE4 geldi. Bunlar

iyi güzel ama merkez bankalarnn bu kadar öne
çkmas beni rahatsz ediyor. Bende “acaba
gerçekten yaplmas gereken eyler yaplacak
m” endiesi var. Mesela Avrupa’daki büyüme
konusunda Kamil Ylmaz kadar iyimser deilim.
Büyüme görünümünü çözmekte hala
zorlanyorum. Her ey o kadar kötü ki tabii baz
etkisiyle bir görece iyileme olabilir. Ama ben
Avrupa’nn iç talep arlkl sürdürülebilir bir
büyümeye girebileceini görmekte
zorlanyorum. Bana sorarsanz, merkez
bankalarnn öne çkt ve reel sorunlarn da
çözülüyor gibi yapld bir dinamikteyiz. Beni
bir parça endielendiren de bu.
u yapld tabii: Avrupal elit, Avrupa Euro
bölgesini bir arada tutmak konusunda son
derece kararl davrand. Ama son tahlilde
sofistike ekillerde çözüm için zaman
kazanlyor, bence asl çözümler bir türlü hâlâ
ortaya çkmad, çkacak umarm. Misal, “banking
union” diyoruz. Bunun üç baca var. Bir tane
supervisor olacak, Euro Bölgesi’ndeki bütün
bankalara bu supervisor bakacak. Uygulama
sorunlar var ama bu nispeten üzerinde
anlalabilir bir konu. Ama dier iki bacak olan
beraber bir sorun olduunda bankaclk
sistemini beraberce yeniden yaplandrabilmek
ve tüm sistem baznda mevduat garantisi
verilmesi çok zor… Bunlar aslnda mali bir
destek gerektiriyor. Burada herkes iyi kötü
farknda, olay üstlenmesi gereken ülke
Almanya. Ama hâlâ üstlenmiyor. Draghi ile
beraber, Eylül 2013 Alman seçimlerine kadar
aslnda güzel bir beklenti yönetimi yapld. Ama
bence Avrupa’nn sorunlar devam ediyor.
Orada biraz daha temkinli olmak lazm.
Global konuda, Amerika konusunda çok
daha az endieliyim. Amerika u anda bu “yeni
normal” dedikleri büyüme hznn da üstünde
büyüyor aslnda. Fiscal cliff’ten de (mali
uçurum) çok endieli deilim. Bir çare
bulunacak ve bütün 2013’e yaylmayacak. Derin
bir resesyonun önüne geçilecek diye
umuyorum. Bazen en kötüyü görmek gerekiyor
ki baz eyleri çözebilesin. Fiscal cliff’in de bir
ekilde 2013 banda çözülebileceini
düünüyorum.
Bunlarn dnda jeopolitik riskler var tabii.
Fakat uzmanlm deil, o nedenle detaylara
girmeyelim.
Özetle bu ar rahatlama beni
endielendiriyor. 2012 çok iyi geçti, 2011 çok
kötüydü. 2013’te bir anda piyasalarn bir “çoklu
denge” ile birdenbire flip ettii bir yl olabilir.
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Onu görmek zaten tanm gerei çok zor. te
“kara kuu” dedikleri, Rumsfeld’in “bilinmeyen
bilinmeyenler” dedii tarzda riskler bunlar.
Türkiye tarafnda ise bence 2012
baladmza göre çok olumlu bir yl olarak
bitiyor. Burada Türkiye için oyunu deitiren
unsur dünya likiditesi oldu. u anda Türkiye’de
gözlemlediimiz gidiat (yumuak ini, sert ini
ne derseniz deyin) ve ortaya çkan tablo
olumludur.
üphesiz bir iadam açsndan durum farkl
çünkü büyüme sert dütü ve d talep arlkl
büyüdüü için iç talep gerçekten zayf. Tabii bu
büyüme açsndan olumlu bir tablo deil ama
piyasalar iki temel krlganlk göstergesine
bakyor. Bunlar enflasyon ve cari açk. Bu iki
gösterge açsndan durum olumlu. Son tahlilde
ekonomiyi yüzde 10’lar civarnda aldnz.
Büyüme, enflasyon ve cari açk/GSYH oran
hepsi bu düzeylerdeydi… Yüzde 3 büyüyen
ama akabinde 6,5 - 7 bandnda bir cari
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açk/GSYH oran ve yüzde 6 civarnda da bir
enflasyonla bitirdiniz.
Ama tüm bunlar tabii iyi analiz etmek lazm.
Tüm bunlarn ne kadarn biz yaptk, ne kadarn
dünya ve olaylarn geliimi bize yaptrd? Bence
iyi ayrtrmak lazm, çünkü önümüzdeki
dönemde bu analiz bize gerekebilir. Benim
kanaatim açkças tüm bunlar, bu yumuama
sürecini arlkl olarak global gelimeler tayin
etti. Fikrim bu yönde.
Dolaysyla 2013, bence Türkiye’de makro
olarak rütün ispatlanabilecei bir yl olacak gibi
geliyor. 2009 ylnda beklemediimiz kadar sert
çakldk, çünkü -5 daralma aslnda
düündüünüz zaman Türkiye gibi bir ekonomi
için çok fazlayd. Sonra özellikle 2011’in
yarsndan sonraki olanlar, 2011’in sonuna doru
global piyasalarda olup bitenler bence çok
dramatiktir. Yani son tahlilde Merkez
Bankas’nn 400 puanlk bir faiz yükseltmesi
yaanmtr. Bunun koridorlarla, araçlarla, çeitli
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biçimlerde paketlenmesi ayr bir ey ama sonuç
itibaryla ortalama faiz, yani politika faizi
anlamna gelen faiz, Türkiye’de 5,5 civarndan
gelip 10’lar da geçmitir. Bildiimiz, çok sert bir
faiz hareketi olmutur. Bununla beraber
ekonomi yavalamtr. Bu bildiimiz para
politikasdr aslnda.
Dolaysyla önümüzdeki yl bence hala
ispatlanmas gereken makro bir hikaye var.
Büyürken cari açk nerede olacak? Büyürken
enflasyon nerede olacak? 2013 ylnda benim hiç
Türkiye’de görmediim bir deney yaanacak.
Ben buna “Merkez Bankas’nn mühendislik
deneyi” diyorum. Çünkü Merkez Bankas,
ekonomiyi tam bir mühendis bakyla ele alyor.
Yani hemen her önemli parametreye bir hedef
kondu ve u anda böyle bir yola çklyor. Bence
tehis dorudur ama bu süreç bu kadar “kat”,
bu kadar “yakn takip” eklinde yönetilebilir mi?
Çok emin deilim. Göreceiz.
Kamil Ylmaz Kat derken, Merkez

Bankas’nn tutumunu mu kat buluyorsunuz?
Murat Üçer Evet, her ey kontrol ediliyor.
Her ey çok sk tutuluyor… Tehis niye doru?
Türkiye’de abarttmz dönemler, kredinin
büyüdüü, kurun deerlendii dönemlerdir.
Dolaysyla Merkez Bankas “Ben bunlar
çözersem, sorun kalmaz” diye bakyor.
Serhat Gürleyen Sanrm MB’yi çok
müdahaleci buluyorsunuz.
Murat Üçer Yani bütün bu enstrümanlar,
bütün bu ara hedefler, nihai hedefler nasl
yönetilecek ve bütün bunlarn sonunda nasl bir
makroekonomik denge oluacak bilmiyorum
açkças. Enteresan bir deney olacak. Hangi
vadede, hangi parametrede bir farkllama
olacak? Ben mesela ilk yarda büyümede bir
maliyet çkabileceini, büyümenin daha aa
olabileceini düünüyorum. Siz yüzde 4’e
gitmek istiyorsunuz ama aslnda 4 de pek yeterli
deil. Yla biraz kuvvetlenerek balayp bunun
da yl içinde güçlenmesini istiyorsunuz ki
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aslnda yln ikinci yarsnda yüzde 5-5,5’li bir
Türkiye’ye doru ivmelendiimizi görmek
istiyoruz bence. Bu patikada sknt çkabilir.
Tabii burada Türkiye lehine ileyen
demografi ve düük faiz faktörleri var. Bunlar
büyümeyi destekleyecektir ama ayn zamanda
hane halk çok borçland. Bence irketler kesimi
de son 3-4 yldr döviz kurundan ve açk
pozisyondan dolay biraz hrpaland. Bunlar
önümüzdeki süreçte yatrm ve tüketim itahn
biraz etkileyecek olaylar olabilir mi diye
düünüyorum.
Bu balamda ikinci bir senaryoya gireceim.
Tabii ki sermaye hareketleri çok bol olabilir.
Kredi büyümesi yl ortasna gelmeden rahat
braklabilir. Belki o zaman büyümede 5-5,5’ler
gibi bir durum oluabilir. Ama o zaman cari açk
ve enflasyon nerede olur izleyeceiz.
Özetlersek; bana global tarafta biraz fazla
rahatladk gibi geliyor. Bence globalde yeni bir
oka açk olmalyz. Türkiye tarafnda ise makro
da ilginç bir yl bizi bekliyor.
Yasemin Erdoan Roubini, yaz bandaki
bir yorumunda “2013 yl 2008’den daha kötü
olacak” demiti. “Kusursuz frtna” tabiri
kullanlmt…
Murat Üçer Sanrm Roubini birkaç kötü
okun bir araya geldii bir yldan bahsediyor
ama detaylar bilemiyorum açkças. Dediim
gibi ben unu önemsiyorum: Merkez
bankalarnn öne çkmas demek, likidite
demektir. Ama çözüm demek deildir. Bu
zaman kazanmaktr. Parann olduu yerde
reformun olmayacan düünüyorum.
Kamil Ylmaz Galiba 2013’te Avrupa
ekonomisinin performans konusunda Murat
Bey’le farkl noktalara vurgu yapyoruz.
Draghi’nin ald önlemlerin etkisinin bu yl
devam etmemesi için ben çok bir neden
göremiyorum. Yani en azndan halihazrda
Avrupa stikrar Fonu’na bavuru olmadan talya
ve spanya’nn faiz oranlar sürdürülebilir
seviyelere dütü. Bu ülkeler bu yl durgunlukta
olsalar da borç yükünü tanmas büyük bir
sorun deil u aamada.
Serhat Gürleyen Ama Avrupa’nn yapsal
bir sorunu da var. Rekabet sorunu var.
Küreselleen bir dünyada milyardan fazla yeni
emek, istihdam piyasasna çkt ve bunlar
Avrupa’nn üçte biri, dörtte biri civarnda
ücretlerle çalyorlar. Üstelik çalmak için de
çok daha istekliler. Öbür tarafta Avrupa’ya
bakyorsunuz, dünyadaki toplam salk
harcamasnn, sosyal güvenlik harcamasnn
20 / 2013

yüzde 60’n yapyor.
Kamil Ylmaz Yapyordu diyelim. Artk pek
yapamyor...
Serhat Gürleyen Evet doru, yapyordu.
Bunlar 2010, 2011 rakamlar. Avrupa dünya
nüfusunun yüzde 7’sini oluturuyor. Yani
hepimiz Avrupal olmak istiyoruz ama Avrupal
patronlar, Avrupa’da üretim yapmak istemiyor
böyle bir ortamda. Bu ksmen ABD için de
geçerli. Yani özellikle katma deerin az olduu
sektörlerde -ki bunlarn says giderek artyorsermaye giderek gelimekte olan ülkelere
akyor. Böyle bir ortamdayz. Yani bu bir
rekabet sorunu, yapsal bir sorun. Bunu para
politikasyla çözme ansnz yok. Hatta belki
geçmite para politikasyla çözmeye çaltmz
için ite bu balonlar çkt… Belki bu yüzden bu
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kadar çok borçlu bir Avrupa veya ABD hane
halk kesimi oldu. Belki bu yüzden kaldrac çok
fazla olan bir bankaclk sektörü ortaya çkt.
Daha sonra krizden çkmak için de çok para
harcandndan, kamu borcu çok fazla olan bir
Avrupa, Japonya veya Amerika ortaya çkt. Yani
olayn özünde daha yapsal nedenler var.
Dolaysyla faizlerin ucuzlatlmas, uygulanan
para politikas belki bize nefes almak için bir
süre kazandryor. Bir ekilde çk nasl olacak?
Birkaç kanalda olacak. Birisi borç verenlerden
borçlulara bir transfer olacak. Yani bu belki
dorudan “Borcumu geri istemiyorum” eklinde
olmayacak. Ama Türkçe’ye “finansal basklama”
diye çevirebileceimiz, faiz oranlar reel olarak
eksi seviyelerde olarak ya da baz kesimlere baz
regülasyon deiiklikleriyle devlet katlar
aldrmaya tevik edilerek, bilinçli bir politika
izleniyor u anda dünyada. Bu yeni bir ey
deil. 1950’lerde Amerika’da uygulanmt. imdi
daha genel olarak, tüm gelimi piyasalarda
uygulanacak.
ki tane transfer var. Birisi borçludan
alacaklya, dieri de yallardan gençlere. Yani
u anda emekliye ayrlanlar, kendi
gençliklerindeki yallarla benzer yaam düzeyi
sürdüremeyecekler. Çünkü devletlerin bu sosyal
güvenlik harcamalarn yapma ans yok.
Özellikle Avrupa’da… Uzun vadede böyle bir
tablo ortada.
Türkiye’nin bu tablodaki konumuna
bakarsak, biz tabii Avrupa ve ABD’ye kyasla
çok ansl bir yerdeyiz. Nüfusumuz hâlâ genç.
Yava yava yalanyoruz. Önümüzde halen
verimli kullanabileceimiz 10-15 yllk bir zaman
dilimi var. Büyümenin altn kural dediimiz
emek arz artyor ama nüfus artmyor.
Sedef Seçkin Büyük Peki Serhat Bey, siz 
Yatrm olarak sermaye piyasasnn içindesiniz.
O cepheden baknca 2013 nasl görünüyor? Hem
borsaya giri hem yabanc yatrmc itah
açsndan nasl bir yl olacak?
Serhat Gürleyen Dünyada “yeniden
dengelenme” denildiinde anlalan ey aslnda
Çin’in ve Asya’nn daha çok harcamasdr.
Gelimi ülkelerin daha az, gelimekte olan
ülkelerin ise daha çok harcamas lazm.
Türkiye’de ise yeniden dengelenme denilince
biz tam tersini yapmaya çalyoruz. Dünyada
Sektör uzmanlar, Capital Dergisi Editörü Yasemin
Erdoan’n sorularyla gelecek projeksiyonlarn
paylat.

gelimekte olan ülkelerin daha fazla tüketmesini
salamaya çalan bir yap var. Biz ise geçtiimiz
yllarda çok harcadmz için bunu tersine
çevirmeye çalyoruz. Bu kolay deil. En yakn
komumuz bir durgunluk içinde ve ksa vadede
bu durumdan çkamayacak. Baka örnekler de
gösterilebilir. 10 yldr büyümeyen bir Japonya
ekonomisi var. Belki Avrupa’nn durumu henüz
10 yl olmad ama bankaclk ve borç krizi var,
ayn zamanda da biraz önce bahsettiimiz
rekabet sorunu var. Ayrca Avrupa tek bir ülke
deil. Mali ve politik birlii olmayan, yalnzca
parasal birlii olan bir birlik.
te tüm bunlara baknca, böyle bir ortamda
Türkiye muazzam iler yapyor. Avrupa’nn
olmad bir yerde ihracatn artryor, Kuzey
Afrika’ya gidiyor, orada iler yapyor... Çok
güzel eyler baaryor Türk iadamlar…
u an Türkiye’nin ihracatnn ülke ve ürün
baznda nasl gelitiine baktnzda, karmak
endekslere baktnzda, olaanüstü bir gelime
olduu görülüyor.
Ekonominin 2010-2011’de çok hzl olduu
büyüdüü dönemlerde piyasalar ayn dorultuda
tepki vermemiti. Türkiye o yllarda büyümede
birinciydi ama finansal piyasalarda sonralara
yakn bir yerdeydi.
2012 ylnda ise tam tersi gelimeler yaand.
Büyüme geriledi, yl sonunu yüzde 3’e yakn bir
yerde bitireceiz. Cari açk ve enflasyonda
küçük toparlanmalar yaand. Ve finansal
piyasalar bu hikayeyi çok sevdi. Türkiye ilk kez
“Bir yl hzl büyü, arkasndan küçül” devrinden
çkp daha salkl olan bir yapya geçti.
Bizim görüümüz burada Merkez
Bankas’nn çok fazla katk saladdr. Ama
sadece Merkez Bankas olarak da bakmamak
lazm. Bunun yannda Ekonomi Bakanl’nn ve
Kalknma Bakanl’nn çok önemli katklar
oldu. Türkiye’de ilk defa ihracatn, d ticaretin
yaps aratrld. Normalde bunlar bir ülkede
sanayinin ilk gelitii yllarda yaplmas gereken
çalmalardr. Örnein Asya bunlar 20 yl önce
yapmt. Biz henüz yeni yapyoruz ama çok da
doru ekilde yapyoruz. Örnein tevik
sisteminin faydalarn belki hemen imdi deil
ama gelecek 3-4 yl sonra göreceiz.
Murat Üçer u anki tevik sisteminin
geçmiteki tevik sistemlerinden fark nedir ki
Türkiye yapsal dönüümü salayacak? Geçmite
baarl olmamt bu tevikler. Zaten olmad
için de cari açk veriyoruz.
Serhat Gürleyen Türkiye’de bölgesel olarak
farkllaan bir ücret mekanizmas yok. Çin’de
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anghay’da emein fiyat belki Türkiye ile ayn,
hatta belki daha pahal. Ama bir köyüne
gittiinizde çok ucuza, 300 dolara içi
çaltrabiliyorsunuz. Belki bu yeni sistemde
bölgesel olarak farkllaan bir minimum ücret
sistemleri getirilecek.
Murat Üçer Ama daha gelecek yani?
Serhat Gürleyen Evet gelecek. Daha çok
yeni.
Kamil Ylmaz Yeni tevik sisteminde
bölgesel asgari ücrete girmeden devletin
cebinden bir ölçüde farkllamay salyor. Ama
yani Türkiye’nin ikili yapsn düünürsek bu
bence çok önemli.
Erhan Usta Net ücretin iveren maliyeti
açsndan.
Serhat Gürleyen Türkiye’nin katma deeri
snrl olan birçok sektörde çok ciddi bir
istihdam var.
Murat Üçer Siz tevik paketindeki 6.
Bölge’yi söylüyorsunuz. 6. Bölge için amaç o
zaten, kalknma amac o... Sonuçta tevikin
mantnda iki amaç var. lki fakirlii, eitsizlii
gidermek. Bir dieri de ekonominin üretim
tarafn dönütürmek. Ben ikinci noktada bir
umut  aryorum. Niye dönüeceiz bu
programla, onu görmeye çalyorum?
Kamil Ylmaz Amaç, emek youn sektörleri
Dou’ya kazandrmak. Zamannda tekstil
sektöründeki üreticiler Türkiye’den çkp
maliyeti daha düük baka ülkelere giderken bu
tür politikalar uygulanabilirdi. Hatta asl o zaman
bunlar yaplmalyd. Ama u anda uygulanyor.
Yine amaç tekstil gibi emek youn sektörlerin
douya gitmesini salamak.
Murat Üçer Ama bu durumda da yine
Banglade ile yaramazsnz. Yine oras daha
ucuz…
Kamil Ylmaz Evet ama amaç emek youn
tekstil-konfeksiyon üretiminin Türkiye’den belirli
bir dönem daha gitmemesini, burada istihdam
yaratmaya devam etmesini salamak.
Yasemin Erdoan Bu tevik paketindeki
amaç, katma deerli üretimin teviki, stratejik
sektörlerin teviki olarak açklanmt.
Murat Üçer Ben de onu soruyorum ite. Bu
tevik sistemi onu baarabilecek mi? Dierleri
yapamamt…
Kamil Ylmaz Stratejik yatrm konusu
önemli. Hatrlarsanz, tevik konular gündeme
geldiinde Bakanmz otomotiv irketlerine epey
bir yüklenmiti. Otomotivciler “Bize de tevik
verin” dediler. O da “Sizin bahsettiiniz
yatrmlar olmas gereken yüzde 40’lk yerli
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katma deeri salamyor. Onun için size tevik
yok” demiti.
Ama mesela Hyundai de otomotiv
sektöründe. Yaz aylarnda Hyundai bu
teviklerden yararlanabilmek için Güney Koreli
iki yan sanayi irketiyle birlikte tevik için
bavurmutu. Sonucu ne oldu bilmiyorum ama
böyle bir örnek hatrlyorum.
Serhat Gürleyen Bu konuda Erhan Bey çok
da gerçek örnekler verebilir ama bizim
duyduumuz, Türkiye birçok ara mal üretiyor.
Hükümet gidiyor, ara mal üretenleri aryor ve
onlarn Türkiye’de üretime geçmeleri için
çalmalar yapyor. Yani u an Türkiye’de ne
yaptn bilen bir ekonomi yönetimi var. Ürün
baznda, ülke baznda çalan, baarl bir
ekonomi yönetimi var. Bu çok uzun soluklu bir
süreç. Mesela Kamil Bey’in sanayi konusunda
Türkiye ile Güney Kore’yi karlatran bir
çalmas vard. Onlar bizim u anda yaptmz
ilere 20-25 sene önce balamlar ve imdi bu
noktadalar. Biz hep Arçelik ile Samsung’u
karlatrrdk. Sakn yanl anlalmasn, Arçelik
kesinlikle çok baarl bir irket. Ama iki irket
benzer yllarda benzer noktalardan çkmlar.
Bugün global baktnz zaman ne kadar
farkllar…
Kamil Ylmaz 80’lerde ikisinin cirosu ayn.
2000’lerin ikinci yarsnda ise Samsung’un AR-GE
harcamalar Arçelik’in toplam cirosuna eit
noktaya gelmi.
Serhat Gürleyen Arçelik de çok baarl bir
irket, hatta u anda Türkiye’de AR-GE’ye en
ERHAN USTA “Türkiye’nin 2023 hedefleri var.
Hükümetimiz bu hedefleri çok önemsiyor. Biz u
andaki performansmzla 2023 hedeflerini
yakalayabilir miyiz? Buna bakmamz lazm.
Temel sorunlar çözmeye odaklanmamz lazm.
Bence önümüzdeki en büyük frsat, 10. Kalknma
Plan’mz. u an onun üzerine çalyoruz. 20142018 dönemini kapsyor. Bu sefer konuyu çok
daha derinlikli ve daha ciddi inceliyoruz. Her
plan çok önemli tabii ama Türkiye geçmiteki
plan dönemlerinde çok fazla önünü
göremiyordu. 6 ay sonrasn, 1 yl sonrasn
göremediiniz dönemlerde yaplm planlarn
çok da fazla önemi yoktu. Ama artk durum
deiti, önümüzü görebiliyoruz. Bu çok önemli.
Dediim gibi 2023 tarihi hükümetin önem verdii
bir tarih. Artk bir benchmark oldu. Dolaysyla
2023’e kadar önümüzde 10 yl var. ki tane daha
5 yllk planmz olacak. Konuya bu ekilde
bakyoruz. O yüzden yaptmz planlar da
hedefleri de son derece dikkatlice ele alyoruz.”
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fazla pay ayran irketlerden biri ayn zamanda.
Ama Samsung öyle bir noktada ki neredeyse tek
bana MKB’nin yars kadar piyasa deerine
sahip. Demek istediim u: Samsung’un bu
baars, 20 yl önce atlan o admlarla oldu.
Bizim bugün baladmz sistem de eer
sürdürülebilirse, 10-15 yl sonra benzer sonuçlar
çkarabilir. Bence doru yolda ilerliyoruz.
Murat Üçer Ben bu tarz konularda analitik
temellerin kuvvetlendirilmesi gerektiini
düünüyorum. Yapc olmaya çalyorum ama
biraz olaylarn kolayna kaçyoruz gibi geliyor.
Mesela ben benzer sorular bireysel emeklilik
irketlerindeki ilgili arkadalara da sordum. “Var
m bir simülasyonunuz?” dedim. Gazetelerde

hep okuyoruz. “BES uçuracak” deniyor. Ne gibi
parametrelerle bunu görüyorlar, ne gibi
simülasyonlar yaplyor? Merak ediyorum.
Açkças özel sektörden böyle bir çalma
yapmasn beklerdim. Herkes ayn ata oynuyor,
belli ki bir umut var. “Yeni sistem öyle
çalacak, böyle olacak” deniyor. Ama nasl
olacak? Ne zaman olacak?
Tabii ki ev hanmlarn sisteme kabul
edebileceksin, sonuçta bunlar olumlu, makul
eyler. Yanl anlalmasn, baarlamayacak,
olmayacak anlamnda söylemiyorum. Ama bu
ilerin analitik temelleri güçlenmeli. Daha dolu
dolu tartlmal. Bu konularda birkaç
parametreyle oynayarak çok derin sorunlar
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çözemezsiniz.
Mesela herkes eitimden bahsediyor. Bugün
hükümetimize sorarsak Türkiye’de eitim
reformu yapld. Ama bana sorarsanz yaplmad.
Tevik sistemini, sanayi politikasn, sizler
benden daha iyi biliyorsunuz. Buradaki asl
yaplmas gereken ey, piyasalarn çalmad,
“market failure” dediimiz noktalar iyi saptamak
ve zaman içinde siyasi açdan suistimale yol
açmamas için her eyi çok saydam bir ekilde
izlemek.
Yasemin Erdoan Teekkürler. kinci
turumuza tekrar Erhan Bey ile devam edebiliriz.
Frsatlar penceresinden baktnzda 2013’te
Türkiye’nin önüne çkabilecek ne tür frsatlar
görüyorsunuz? Türkiye neleri yakalamal?
Örnein Serhat Bey ihracat pazarlarndan
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bahsetti…
Erhan Usta Sadece 2013 için deil, orta
dönem için de bir eyler söyleyebilirim. Aslnda
piyasalar gidiattan memnun. Çünkü insanlar,
yerli-yabanc herkes para kazanyor. Ama bir
iktisatç olarak, bir planlamac olarak iler beni
yeterince tatmin etmiyor. Bunu derken iler kötü
gidiyor anlamnda söylemiyorum. Ama daha iyi
olmal.
Önümüzdeki en büyük frsat, 10. Kalknma
Plan’mz. u an onun üzerine çalyoruz. 20142018 dönemini kapsayan bir çalmamz var.
Sedef Seçkin Büyük Bu planda sanayiciyi,
yatrmcy neler bekliyor?
Erhan Usta Plan çkmadan plann
önceliklerini detaylandrmak doru olmaz. Önce
durum tespiti yapp sonra politikalar
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ekillendirmek lazm. Bunlar önümüzdeki
dönemlerde çallacak. Mesela buradaki en
önemli konulardan biri teknoloji. Bizim için çok
önemli bir balk. AR-GE diyebilirsiniz,
yenilikçilik diyebilirsiniz. Çok önemli bir konu.
Kamil Ylmaz Bilgi toplumu stratejisi
yenileniyor bildiimiz kadaryla…
Erhan Usta Evet. Tabii Kalknma Plan çok
daha kapsaml bir çalma olacak. Teknoloji,
katma deer deyip geçiyoruz da hakikaten belli
bir ölçüde teknoloji üretmemiz lazm. çeride
biraz katma deeri yüksek iler yapmamz lazm.
Aksi takdirde yine ülke ekonomisi geçmite
olduu gibi “2 kez hzl büyü, bir kez küçül”
temposuna gider. Büyümede ortalama yüzde
7’ler Türkiye’nin hedefi olmal. Geçmite bu
baarld. Türkiye yüzde 5’ler, 6’lar, 7’ler
büyüdü. Dolaysyla bu noktalar hedeflememiz
lazm.
Dier konumaclar da biraz bahsetti. Eitim
konusu son derece önemli. Geçmite, büyüme
oranyla eitimde kalnan süre ilikilendirildi.
Veya eitimdeki fiziki donanmlarla büyüme
ilikilendirilirdi. Örnein derslik bana düen
örenci saysyla, okullama oranyla veya
öretmen bana düen örenci saysyla… Ama
artk OECD çalmalar da özellikle vurgu
yapyor ki aslolan ey eitimin kalitesi. Israrla
eitimin kalitesi üzerinde durmalyz. Kalknma
Plan’nda da çok öncelikli balklardan biri bu.
nallah Türkiye bunlar gerçekletirebilir.
Türkiye bunlar gerçekletirebildii zaman uzun
vadeli amaçlarmza ulaabiliriz. Aksi halde
PROF. DR. KAML YILMAZ “2013’te genel hatlaryla
dardan çok fazla kötü haber beklemiyorum.
Avrupa Merkez Bankas’nn (ECB) politikalar,
Avrupa’daki bankaclk ve borç krizinin kontrol
altna alnmasn salad. Bu politikalar AB’nin
2013’te durgunluktan çkmasn salayabilecek
kadar etkili. Bu sayede Avrupa’da tüketim yava
da olsa artmaya balayacak. Euro’nun
güçlenmesi Avrupa’nn ihracatn çok
artrmayacak ama ‘Krizi geride brakyoruz’
psikolojisiyle birlikte içerideki tüketim ve talep
kademeli olarak artacak. Yani, Avrupa iç taleple
yava da olsa büyürken, ABD de Avrupa’nn
talebiyle büyüyecek diye düünüyorum.
Özellikle Almanya gibi mali durumu uygun olan
Kuzey Avrupa ülkelerinin genilemeci maliye
politikalaryla AB ekonomisine ve güneydeki
üyelere destek olmas mümkün. Böylece
toparlanma daha hzl balayabilir. Ama tabii ki
Avrupa’nn bütün bankaclk sektörünü ve kamu
borç yükünü indirmesi zaman alacaktr.”

piyasann bazen kazand bazen kaybettii bir
ekonomi olmaktan öteye gidemeyiz.
Kamil Ylmaz Sizce eitimin kalitesini nasl
artrabiliriz?
Erhan Usta Uzmanlarn belirttii u: En
önemli nokta öretmenin kalitesi. Eitimin
kalitesi açsndan araçlar çok önemli bir etken
deil. Ana unsur öretmenin, öreticinin kalitesi.
Serhat Gürleyen Öretmenliin istenen,
tercih edilen bir meslek olmas lazm.
Öretmenlerin kendi eitim seviyelerinin,
kalitelerinin yüksek olmas, ona göre
kazançlarnn ve yaam koullarnn da iyi
olmas gerekiyor.
Erhan Usta Öncelikle en çalkanlarmzn,
en zekilerimizin öretmen olmas lazm.
Öretmenlerin takdir edilmesi lazm. Çok ksa
bir dönem, o da i garantisinden dolay tercih
edilen bir meslek olmutu ama sonra tekrar terk
edildi.
Daha geni açdan baktmzda kamu
hizmetlerinde kurumsallama çok önemli.
Sadece eitimde deil, salk sisteminde, adalet
sisteminde de ayn ekilde.
Sürekli hepimiz “Yerli-yabanc sermaye
Türkiye’ye gelsin, yatrm yapsn” diyoruz. O
zaman kamunun politikalarnn çok
öngörülebilir olmas lazm. Vergi politikasndan
balayp bütün düzenlemelerin… Tüm
uygulamalarn, düzenlemelerin öngörülebilir
olmas lazm. Yani insanlar unu bilebilmeli: “Bu
konuda artk 5 yl, 10 yl en azndan bir geriye
gidi olmayacaktr veya bir zikzak olmayacaktr”
diyebilmeli.
Tabii ki sürekli gelitirme, iyiletirme
olacaktr. Ama böyle bir eyi bugün yap, ertesi
gün sil, sonraki gün tekrar yap dönemi
kapanmal. Bugün böyle yaplyor anlamnda
söylemiyorum. Ama geçmie baktmzda
yaplan eyleri hepimiz biliyoruz. O yüzden
konulara detayl, derinlikli ve uzun vadeli
baklmas ve buna göre planlamalar yaplmas
lazm. Bunlar Türkiye’nin önümüzdeki dönem
için önemli frsatlar olacak.
Yasemin Erdoan Peki reel sektör için
nasl bir 2013 bekliyorsunuz?
Erhan Usta Bugünden biraz daha iyi
olacaktr. Yatrm maliyetlerinin biraz daha
dütüü, d artlarn biraz daha yumuad bir
dönem olacan düünüyorum. Evet Avrupa o
kadar iyi deil ama 2013 bence 2012’ye göre
daha iyi olacak. Sanayicimizin ihracat imkanlar
artt. Avrupa’nn durumuna ramen yeni
pazarlara açlan bir ihracatç profilimiz var. Son
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birkaç yldr açldmz pazarlarda daha kuvvetli
tutunacaz.
Yasemin Erdoan Peki bu ihracatta yeni
pazarlara açlmamz rakamlara yansmaya
balad m? Nasl bir resim çkyor?
Erhan Usta Tabii pazar çeitlii açsndan
rakamlara yansyor. 1 milyar dolarn üzerinde
olan sektörlerdeki ihracatlara baktmzda
önemli oranda bir çeitlenme görüyorsunuz. En
son verilerde Avrupa’nn pay yüzde 38’e
dümesine ramen ihracatmzdaki durum
ortada. Altn reel olarak darya alsak bile.
Murat Üçer Ama altn dar aldmzda
çok fark ediyor.
Erhan Usta Evet, tabii fark ediyor. Ama yine
de reel olarak ithalatmz düerken ihracatmzda
reel bir art var. Tabii ki altn çok hzlandryor
ama altn hariç verilerde de bu ivme görülüyor.
Murat Üçer Aylk ihracat rakamlarndan
altn rakamlarn çkardmzda, MENA’nn
(Ortadou ve Kuzey Afrika Bölgesi) toplamdaki
pay 20-25 bandnda.
Mesela Avrupa’nn ihracattaki pay 6070’lerden balad da yüzde 40’lara dütü deniyor
ama o biraz yanltc. Hatta ekim aynda Avrupa
ciddi biçimde geri geldi. Kasmda daha da
artacak Avrupa’nn pay. O pazar çeitlendirmesi
verileri biraz abartlyor gibi geliyor bana. Bence
ihracat rakamlarna tamamen altnsz bakmak
lazm.
Erhan Usta Kesinlikle katlyorum. Altnsz
bakmak lazm. Ama altn hariç de reel deiim
pozitif. Onu söylemek istiyorum.
Kamil Ylmaz Türkiye, son dönemde MENA
dediimiz Ortadou ve Afrika’daki pazar pay
yüzde 3’lerden yüzde 5’lere çkarm. Bu son 5-6
ylda oldu. Bunu daha da artrabilir.
Ama kesinlikle bir konuda çok dikkatli
olmamz gerekiyor. Pazar çeitlendirilmesi
olmas lazm ama Avrupa kesinlikle vazgeçilecek
bir pazar deil. Çünkü Avrupa’ya yaptmz
ihracatn katma deeri ve kalitesiyle dier
pazarlara yaptmz ihracatn katma deeri ve
kalitesi ayn deil. Bu ihracattan elde edilen
marjlar da ayn deil.
Serhat Gürleyen Baktnzda Çin ve
Hindistan otomotiv sektöründe var ve Cezayir’de
de biniliyor onlarn otomobillerine. Bizim en
güçlü olduumuz sektörlerden biri otomotiv. Bu
ülkeler bize corafi olarak da çok yakn. Ama
oralardaki pazarlar alamamz. Çünkü Çin
bilinçli bir ekilde otomotivin üzerine gidiyor. 10
yldan beri bunu yapyor.
Murat Üçer Çünkü ucuz. Kii ba içilik
26 / 2013

maliyetlerini ihmal etmemek lazm. Artk biz
pahalyz.
Sedef Seçkin Büyük Teekkürler. Tekrar
Gülcan Hanm’a dönmek istiyorum. 2013’te nasl
bir yatrmc ilgisi bekliyorsunuz? Bir de
Türkiye’yi güçlü – güçsüz yönleri açsndan
dier ülkelerle, benzer pazarlarla kyaslayabilir
misiniz?
Gülcan Üstay Yabanc yatrm için çok
önemli üç konu var. Güven, öngörülebilirlik ve
sürdürülebilirlik. Dier gelimekte olan ülkelere,
yakn pazar ülkelere baktnz zaman ise
göreceli olarak Türkiye daha önde. Ama en iyi
durumda myz? Hayr. Yatrm yaplabilir
seviyelerde olan BBB- ve BBB ortalamalar olan
ülkelere göre biraz daha gitmemiz gereken
yollar var.
2013 yl yabanc yatrmc profili açsndan
nasl olacak diye baktmzda, bizim yaptmz
deiik istatistiki çalmalar var. Özellikle
yabanc portföy yönetim irketleri arasnda
yaptmz çalmalarda onlarn yatrm
eilimlerini ölçmeye çalyoruz.
Yaplan en son ankette gözlemlediimiz u
ki özellikle gelimekte olan pazarlardaki reel
sektör tahvillerine, özellikle corporate bond’lara
ilginin artacan görüyoruz.
Türkiye’ye bunu tarsak, yaptmz not
artrmndan önce da dikkat ederseniz Türk
bankalarn austos-eylül aylarnda ciddi bir
Eurobond ihraçlar olmutu.
Bunun iki nedeni vard. Birincisi Türk
bankalar zaten Fitch tarafndan yatrm
yaplabilir seviyelerde deerlendiriliyordu. Mays
aynda ikinci not artrm geldi. Türk bankalar
bunun etkisiyle beraber ve global piyasadaki
likiditeyi de çok güzel yakalayarak, eylül
itibaryla çok büyük montanlarda Eurobond
ihraçlar yapmaya baladlar. 500 milyon dolar ile
1 milyar dolar arasnda ihraçlar yaptlar.
Bundan 2 yl öncesinde Türk bankalarnda
veya irket tahvil piyasasnda böyle bir ey
göremezdiniz. Ama yine de dier gelimekte
olan ülkelerle kyasladmzda özellikle bu
tarafta gideceimiz çok fazla yol var.
2013’te bizim öngörümüz, bankaclk
piyasas tabii ki ihtiyac olduu sürece
borçlanacak. Ama hem likidite hem salamlk
açsndan ar bir borçlanma ihtiyac olduunu
düünmüyoruz. Türk bankalar gerektii ölçüde
borçlanmaya devam edecek.
Ama tabii ki 2013’teki büyüme oranyla ve
kredi oranlaryla doru orantl olacak.
Bizim öngörümüz yüzde 15-20 civarnda bir
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kredi büyümesi. Ülke büyümesinin de yüzde 3,8
civarnda büyüyeceini öngörüyoruz.
Bu öngörüler paralelinde, Türk bankaclk
sisteminin vadesi gelen sendikasyon kredileri
yerine belki Eurobond ihraçlarn
gerçekletirecektir. Eurobond ihtiyaçlarn neden
sendikasyonla ikame ediyorlar? Çünkü
sendikasyon piyasas genelde 1-2 yllk vadelerle
dönerken Eurobond’da bu vadeler 5-10 yllk
aralnda borçlanabiliyorlar. Tabii faiz oranlar
da ciddi biçimde aa çekilmi durumda.
Dier taraftan 2013’te öne çkacak bir konu
da reel sektör tarafndan çkarlan borçlanma
araçlar. Buna çok büyük bir itah var. Bunu

hem kendi ofislerimize gelen yatrm
bankalarndan hem de dardaki
ziyaretlerimizde ciddi bir ekilde test ediyoruz.
Serhat Gürleyen Yerel mi yabanc para
cinsi mi?
Gülcan Üstay kisi de olabilir. Ama yerel
para cinsinden olmas konusunda birkaç soru
iareti var. Öncelikle buna yatrm yapacak
yatrmcy bulmak önemli, ikincisi de TL
bonolarn vadesinin ne olaca… Dier faktör
de faiz. Türk irketleri halen Türk bankalarndan
TL cinsinde çok iyi koullarda, çok iyi faizlerle
borçlanabiliyorlar. Dolaysyla TL ya da yabanc
para cinsinden çkarlacak tahvillerin bununla
GÜLCAN ÜSTAY
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kyasladnzda avantajl bir konumda olmas
lazm. Ya fiyatlamada ya vadede bir avantajnn
olmas lazm.
Yabanc para cinsinden borçlanma ise çok
daha farkl. Orada yabanc yatrmc bazna
ulam oluyorlar. Piyasada bunu imdiden test
etmi iki irket var. Bunlardan biri Tüpra.
Tüpra imdiye kadar kesinlikle sermaye
piyasalarndan borçlanmyordu ama ilk kez
geçtiimiz ekim aynda 500 milyon dolar
civarnda borçland. Bu uzun vadeli bir
borçlanmayd.
Bu tarz borçlanmalarn 2013’te daha sk
gerçekleebileceini düünüyoruz. Bunun iki
nedeni var: lki, Türkiye’deki irketlerin bu
pencereyi geç de olsa fark etmi olmalar. Ayrca
yabanc yatrmclarn itahnn artmas.
Dier konu ise u: Hep ihracat pazarlarnn
çeitlendirmekten bahsettik ama Türkiye son
dönemde yatrmc baznda da çeitlendirmeye
gitti. Özellikle son birkaç ylda Türkiye’ye gelen
yabanc yatrmclarn corafyas çok fazla
çeitlendirildi. Asya burada çok önemli.
imdiye kadar hep ABD, Avrupa kökenli

MURAT ÜÇER
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yatrmlar geliyordu. Son dönemde Ortadou
gelmeye balamt. Ama artk tamamen farkl bir
bölgeye girdik, o da Asya.
Aslnda Singapur ve Hong Konglu
yatrmclar Eurobond piyasasnda youn olarak
görüyoruz. Ama tabii ki hükümetin yapt bu
“Samurai Bond”dan sonra Japon ilgisini de
kazandk. Japon yatrmcs aslnda bono
yatrmndan öte daha uzun vadeli yatrmlar
yapmak için frsatlar kolluyor. Son 1 ylda çok
büyük Japon bankalarnn Türkiye ofisleri
açlyor. Bunlar, Türkiye’de i yapan Japon
irketlerine hizmet verebilmek için açlan
temsilcilikler.
Tüm bunlarn Türkiye’nin uzun dönemli
politikalarnn bir sonucu olduunu
düünüyorum. Hem ihracat çeitlendirmek hem
farkl bir yatrmc kitlesine ulaabilmek… Bu
bize nasl bir frsat yaratyor? Avrupa ve ABD
skntya dütüünde kendimizi baka
pazarlardan fonlayabilme kapasitemizi
artrabilmemiz lazm.
Serhat Gürleyen imdiye kadar para
Avrupa’dan Asya’ya gidiyordu. Parann artk
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dorudan bize gelmesine urayoruz. Singapur
ve Hong Kong aslnda Asya’nn Londra’sdr.
Asya’nn fon yönetim merkezi, finans merkezi
olan bir bölgedir. Bunu unutulmamalyz.
Oradaki para aslnda Asya’nn her tarafndan
geliyor olabilir.
Gülcan Üstay Aynen öyle. Ben konuyu
öyle balamak istiyorum. 2013, Türkiye için zor
bir sene. Snav senemiz olacak. Belli bir
seviyeye gelebildik, bunun için çok çaltk ama
bunun sürdürülebilir olmas gerekiyor. Belli
kurumlarn bu ortam çok iyi yönetebilmesi
gerekiyor. Hükümetin kamu maliyesi ve bütçe
tarafnda Orta Vadeli Program’a uygun hareket
edilmeli. Merkez Bankas’nn piyasay çok iyi
okumas gerekiyor. Esnekliine devam etmeli.
Bu yabanc yatrmcnn çok yakndan takip
ettii bir konu.
Baz politikalarn daha kolay anlalabilir
olmas, öngörülebilir olmas yabanc yatrmcy
piyasaya daha kolay çekecektir.
Kurum olarak 2011 sonunda 2012’nin nasl
geçebileceine dair bizim de soru iaretlerimiz
vard. Bu yüzden yukar yönlü aksiyon alma
konusunda çok çekimser kaldk. 10’lar senesinin
olmas skntlyd. 10 enflasyon, 10 cari açk, 10
büyüme rakam vard, biz 10’lar senesini geride
braktk ki böyle durumlarda genelde
ekonomiler, böyle dönemlerden sonra ciddi
resesyonlara girer. Böyle beklentiler olur. 2012
için hedeflerde çok kötü sonuçlar beklenirdi.
Ciddi durgunluk beklentisi vard ama 2012’de
çok baarl çalmalar yapld ve yumuak ini
ile durgunluk yaanmadan ekonominin
soumas saland. Bizim de takibimiz 2013’te
yine ayn konular olacak. Bu politikalarn
baarl olup olmayacan yakndan takip
edeceiz. Belli bal göstergelerde
sürdürebilirliin korunup korunmadn takip
etmeye devam edeceiz. Zaten ekonomide
istikrar korunabildii ve sürdürülebilirlik devam
ettii sürece yabanc yatrmcnn ilgi ve itah
sürecektir.
Sedef Seçkin Büyük Kamil Bey ile devam
edeceiz. Frsatlar bal altnda siz 2013’teki
Türkiye’nin hangi frsatlar yakalamas
gerektiini düünüyorsunuz? Uzun vadede
hayata geçirilmesi gereken tedbirlerden
bahsedebiliriz. Çok fazla da iyimser deildiniz.
Kamil Ylmaz Sadece 2013 deil,
önümüzdeki dönem genel olarak bizim için bir
test dönemi olacak. Merkez Bankas bunu çok
vurgulad. “Bu yl yumuak inii
gerçekletireceiz” dedi. Bir ölçüde bu yumuak

inii gerçekletirmi olduk ama önümüzdeki
yllarda cari aç çok fazla kontrol dna
çkarmadan, çok fazla büyütmeden, ekonominin
istikrarl bir ekilde büyümesini salamalyz.
Bizim açmzdan asl performans kriteri bu. Ben
orada frsat olarak gördüüm eyleri öyle
özetleyebilirim. Ekonomi yönetiminin u anda
daha deneyimli olduunu düünüyorum.
2000’lerin ortalarna göre reform ihtiyacn daha
iyi görebiliyorlar. OVP de bunun bir göstergesi.
Ama daha önce de vurguladm gibi siyaset
taraf beni rahatsz ediyor. ki yl bulan bir
süreçte kamudan, özel sektörden ve
üniversitelerden yüzlerce uzmann katksyla
hazrlanan emek piyasas reformunu geçtiimiz
aylarda Sayn Babakan’n kararyla rafa
kaldrlmas buna verilecek bir örnek.
Merkez Bankas açsndan baktmda evet,
TCMB gelenekselciliin dna çkp ayn anda
birçok arac birden kullanmaya çalyor. Bunun
sonucunda bir ölçüde politikalarnn anlalrl
azalyor. Ksa vadeli volatilite yaratmak suretiyle
ksa vadeli portföy yatrmlarn da caydryorlar
böylece. O anlamda Merkez Bankas’nn u ana
kadar baarl olduunu düünüyorum.
Geleneksel merkez bankaclnn dna
çkyorlar. Ama bir yandan da öyle bir gerçek
var ki u anda bu gelenekselliin dna
çkmayan yok zaten. Çünkü zaman farkl.
Baktmzda ileride bunlarn enflasyon maliyeti
olabilir mi? Evet olabilir, ama gördüümüz
kadaryla enflasyonu düürmeyi baaramasalar
da u anda kontrol altnda tutmay baaryorlar.
2013 ylnda Avrupa ve ABD’deki ekonomik
gelimelerin 2012’ye göre biraz daha olumlu
olmasn bekliyorum. Bu yüzden de AB yava
yava büyümeye geçerken ABD’nin görece daha
yüksek bir büyüme hzna ulamas mümkün.
Serhat Gürleyen Avrupa küçülecek
demiyoruz ama eskiden 1 ile 2 arasnda
büyürken, artk sfr ile yarm arasnda
büyüyecek.
Kamil Ylmaz Benim vurgulamak istediim
de bu. Uzun vadeli büyüme yüzde 1 civarnda
olacaktr. Ancak Avrupa’nn gelecek yl
durgunluktan çkacan öngörüyorum. O
anlamda dardan gelecek bir kötü haber
beklemiyorum. En azndan talep açsndan
baktmz zaman, bu yldan daha kötüsü
olmayacak. Onu görüyorum.
ABD’nin ise daha olumlu olacan
düünüyorum. Kur açsndan ise Euro – dolar
paritesinde Euro lehine bir gelime olmas, Türk
ihracatçs için olumlu olacaktr. Euro-dolar
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makasnn açlmas Türkiye’ye her zaman faydal
olmutur.
Bunlar dnda 2013’te özellikle genilemeci
para politikalarnn dünyann belli bal
ülkelerinde devrede olaca kesin olduuna
göre, bizim gibi ülkelere sermaye aknda art
olmas kaçnlmaz. Bunun ksa vadeli sermaye
olarak kendisini göstermesi mümkün ancak
Merkez Bankas o konuda gerekli önlemleri
alacan, TL’nin çok deerlenmesine izin
vermeyeceini açkça söyledi. Dünya
ekonomilerinin “yeni normal”e adapte
olmalarnn ardndan küresel boyutta dorudan
uluslararas yatrmlarn artmasn bekliyorum.
Böyle bir ortamda, özelletirmelerin artaca bir
ortamda, Türkiye’nin çekecei dorudan
yatrmlarn da artmas kuvvetle muhtemeldir.
Gülcan Üstay Biz yaptmz aratrmalarda
unu da görüyoruz. Yatrm yaplabilir seviyeye
gelen ülkelerde hemen ertesi yl dorudan
yabanc yatrmda çok ciddi bir ivmelenme
olumuyor. kinci yl itibaryla ivmelenme
oluyor. Türkiye’de de böyle olabilir.
Kamil Ylmaz Hangi sektörler itibaryla
bakyorsunuz?
Gülcan Üstay Sektör baznda u anda bir
öngörüde bulunmak zor ama genel FDI
(dorudan yabanc sermaye) rakamlar olarak
baktmzda bu tarz bir ivme görülebilir. Ama
sizin de dediiniz gibi artk çok farkl bir
dünyada yayoruz. 2012-2013 Türkiye’ye belki
çok ciddi bir dorudan yabanc sermaye girii
olabilir. Çok ciddi özelletirmeler var. Dünya
rakamlarna bakarsanz, dünyann ortalama
yüzde 2 büyüyecei öngörülürken, Türkiye’nin
yüzde 3,8’lik büyümesi çok ciddi. 4’ler 5’ler
konuuluyor. En karamsar olanmz bile yüzde 3
diyor. Bunlar düünürseniz yabanc yatrmcnn
Türkiye’ye gelmesi için birden çok neden var.
Sedef Seçkin Büyük Son dönemde
görütüümüz i adamlar, çok büyük gruplarn
CEO’lar hep yurtdnda satn alma peinde
olduklarn dile getiriyorlar. “2013’te Avrupa’da
irket satlar artacak. Biz de frsat aryoruz”
diyorlar. Bu açdan nasl frsatlar var sizce? Türk
irketlerin satn almalar gerçekten hzlanacak
m?
Serhat Gürleyen Kesinlikle hareket
bekliyorum. Bu, Avrupa’nn durgunluktan
çkmasnn doal yollarndan biri. Ama öyle bir
kritik nokta var. Avrupa’da irket almak kolay
ama borcu ve içisiyle alyorsunuz. Türkiye’de
olduu gibi “u kadar kiiyi iten çkartaym,
unlar buraya göndereyim” diyemiyorsunuz. Bu
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süreci Türkiye’deki gibi yönetemiyorsunuz. Çok
ciddi maliyetler var. Kat regülasyonlar var i
gücü piyasasnda.
Kamil Ylmaz Bence bu trend güçlenerek
sürecek. Sadece Avrupa açsndan deil de
Ortadou ve Afrika açsndan da Türk irketleri
giderek dünyaya açlyor. Ama onun nasl
finanse edildii önemli. Eer yurtd kredilerle
finanse ediyorlarsa belki ilk balangçta Türkiye
için ciddi bir sermaye çk olabilir. Bu da cari
dengenin aleyhine olacaktr.
Serhat Gürleyen Bizim okuduumuz veya
yaptmz örneklerde unu görüyoruz: Avrupal
irket kendisi için üretim yaptryor ama
memnun kalmyor. “Bu benim iimi düzgün
yapamyor, buyurun bunu aln, siz yapn” diyor.
Ama üretim tarafndaki sorunlar gerçek yaama
girince o kadar kolay çözülmüyor. çeri girince
birçok zorluklarla karlayorsunuz. En bata
içinin kendisi… Bunlar tek bir formülle çözme
ansnz yok. Ancak yaayarak, görerek baa
çkabiliyorsunuz.
Orada da öyle bir durum var: Sendikalar var
ve oradaki emek piyasasndaki yasalar yaly
koruyor, hali hazrda emek piyasasnn
içindekileri koruyor. Gençler içeriye giremiyor.
O yüzden Avrupa’daki isizlik özellikle genç
nüfusta çok fazla. Avrupa’da yeni birini ie
alacaklarna mevcut olanlara fazla mesai ücreti
ödemeyi tercih ediyorlar. Gerçi artk Türkiye’de
de zorlamaya balad. Eskisi kadar kolay deil.
Ama Amerika’da çok kolaydr. nsanlar ie

SERHAT GÜRLEYEN “Dünyadaki sorunun
çözülmesi için gelimi ülkelerin daha az
tüketmesi ve gelimekte olan ülkelerin, özellikle
Asya’nn daha fazla harcamas gerekiyor.
Sermaye hareketleri de bunlara yardmc olan
bir faktör. Servet, u anda gelimi piyasalarda
ama üretim de gelimekte olan ülkelerde. Bu
servetin bir ekilde gelimekte olan ülkelere
akmas lazm. Çünkü büyüme orada. Ancak bu
ekilde baz sorunlarn çözümlerinden
bahsedebiliriz. Aslnda servetin akmas da eer
ülkeler kendi döviz kurlarna müdahale
etmezlerse, doal olarak o ülkelerin parasnn
deer kazanmasna ve bir anlamda gelimekte
olan ülkeler genelinde iç talebin artmasna,
daha fazla tüketimin olmasna, bunun da
gelimi ülkelerdeki büyük cari aç
kapatmasna yol açabilecek birçok önemli etkisi
var. Avrupa bu kadar kötü olmasna ramen,
Türkiye olarak ekonomimizi ve büyüme hzmz
düürerek çok baarl bir denge salayabildik.
Piyasalar da bunu mükafatlandrd.”
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giderken “Bu akam da çalabilecek miyim veya
iime gidebilecek miyim” diye korkarlar ve bu
onlar verimli yapar. Avrupa’da ise emek
piyasas son derece kat.
Sedef Seçkin Büyük Teekkürler. O zaman
son turda eklemek istedikleriniz varsa rica
edelim lütfen.
Erhan Usta Çok güzel bir sohbetti.
Teekkür ediyorum. Benim çok fazla
ekleyeceim bir ey yok. Ama gördüüm
kadaryla kamu maliyesi tarafnda bir sorun olur
mu gibi endieler var. Onunla ilgili unlar

söyleyebilirim. Gider tarafn tahmin etmek zor.
2012 için beklenenin altnda büyüme gelmesine
ramen, gelir tarafnda problem yok.
Hedeflerimizle uyumlu bir ekilde ilerliyoruz.
2013 açsndan da hedeflerin tutturulabileceine
inanyorum. Hükümet ciddi biçimde sk
duruyor. Kamu maliyesinde hedeflerin altnda
kalma durumunun olacan sanmyorum. Bu
tabii cari açk açsndan da son derece önemli.
Hiç olmazsa kamu tasarruf yatrm açn
asgaride tutmalyz. 2013 kolay olmayacak ama
beklentimiz ve çabalarmz daha iyi bir yl
olmas için. Kamu sektörüyle özel sektörüyle iyi
bir yl yaarz umarm.
Murat Üçer Ben de aslnda söyleyeceimi
söyledim. Dünyada hakikaten çok ciddi bir
büyüme krizi var. Bu büyüme krizi özellikle
gelimi olan ülkelerde younlam durumda.
Avrupa biraz büyür büyümez, bence bunlar
detay. Büyüme olacaksa önümüzdeki yllarda o
büyüme bizim gibi ülkelerden gelecek. Ama bu
noktada Türkiye’nin dier ülkelerden kendini
ayrtrmas önemli. Bu düzeylerde bir cari
açmzn olmas bence bir rekabet sorunumuz
olduu anlamna geliyor. Türkiye’de rekabetin
iki belirleyicisi var: Enflasyon farklar ve yapsal
reformlar. Enflasyon farkndan kastm u:
Türkiye’de son 5-6 yllk döviz kuruna
bakarsanz nominal olarak, Türkiye’deki reel
döviz kurundaki rekabet kayb, tamamen
enflasyonumuzun, ticaret ortaklarmzdan daha
yüksek olmasndan kaynaklanyor. Bütün bunlar
yllar içinde birikti. Bunu zaman içinde
çözeceiz diye umuyorum.
Bütçe tarafnda ise genel hatlaryla çok
endieli deilim. GSYH’ye oranla 2 beklediin
ey 3,5 olur ama mesela artk 8 olmayacak bütçe
aç Türkiye’de. Büyüme, borç dinamiklerimiz
açsndan da en fazla yüzde 40-45 olur. Ama
yönetiim ve saydamlkla ilgili sorunlarn
olduunu düünüyorum. Vergi ve harcama
tarafnda çok saydam olunmal. Mesela
özelletirilme yaplyor. Bence özelletirmenin u
anda bunlara tahsis edilmesi lazm. Türkiye 5-6
yl boyunca bunu IMF program çerçevesinde
borcu indirmekle yapmt. imdi ise yapsal
dönüüm için yaplmal. Sosyal güvenlik, eitim,
salk konularnda daha ciddi anlamda
çallmal. Bunlar çok önemli kaynak gerektiren
konular. Özelletirmelerden gelecek paralarla
yaplabilir. Tabii bu kaynak aktarmlarnn çok
iyi yönetilmesi gerekiyor.
Sedef Seçkin Büyük Hepinize katldnz
için tekrar çok teekkür ediyoruz.
2013 /

31

GA_KOSE

12/26/12

10:22 PM

Page 32

/ TOBB ETÜ
PROF. DR. FATH ÖZATAY

öretim üyesi ve TEPAV

Finans Enstitüsü Direktörü

2013’TE TÜRKYE
EKONOMS NASIL OLACAK?

2

012’ye birbirine zt iki farkl açdan
bakmak mümkün. Olumlu aç u: En
önemli ihracat pazarmz Avrupa
daralyorken, biz yüzde 2,6 civarnda
büyüdük. sizlik oranmz kriz öncesinde yüzde
10 dolaylarnda katlk gösteriyorken, 2012’de
yüzde 9,3 civarna dütü. ki önemli
krlganlmz vard, bunlarla mücadelede
baarl olduk. Birincisi, yüksek düzeydeki cari
ilemler açmz önemli miktarda azalttk.
kincisi, tüm 2010 ile 2011’in ilk 3 çeyreinde
finansal istikrar tehdit edebilecek boyutlara
çkan kredi art orann düürdük.
Olumsuz aç ise öyle: Büyüme oranmz
potansiyelimizin oldukça altnda kald 2012’de.
Buna karn, cari ilemler açmzn gayri safi
yurtiçi haslaya oran hala yüzde 7 gibi yüksek
bir oranda seyrediyor. Böylelikle yeni bir sorun
ortaya çkt: “Düük büyüme-yüksek cari açkyüksek d borç ihtiyac”. Öte yandan d
pazarlardaki rakiplerimize göre daha yüksek
enflasyona sahibiz.
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Neyse… Artk 2013’ü konumann zaman.
Nasl olacak 2013? Bu soruya yant verebilmek
için önce u anda hüküm süren d koullara
ksaca bakmak gerekiyor.
2013’E GRERKEN DI KOULLAR
2012’nin en azndan ilk 8 ay önemli
belirsizliklere sahne oldu. Eylül ayndan bu yana
ise baz olumlu gelimeler yaand. ABD Merkez
Bankas, isizlik makul bir düzeye inene kadar
parasal genilemeyi ve düük faiz politikasn
sürdüreceini açklad. Avrupa Merkez Bankas
(ECB) sorunlu ülkeler kurtarma fonlarna
bavurup onlarn koullarn kabul ederse, bu
ülkelerin tahvillerini satn alacan açklad.
Avrupa Birlii’nde ortak bir bankaclk
denetleme ve düzenleme kurumu kurulmas
yolunda önemli admlar atld.
Bu olumlu gelimelere karn hala önemli
riskler var. Bu satrlarn yazld 2012’nin son i
haftasnn ilk günü itibaryla, ABD’nin mali
uçuruma düme riski ortadan kalkmamt.
Cumhuriyetçilerle demokratlar anlaamazsa,
Ocak 2013 banda ABD’de daha önce azaltlan
baz vergi oranlar otomatik olarak artacak.
Ayrca, borçlanma tavan tartmalar srasnda
kararlatrlan harcama kesintileri gerçekleecek.
ABD tam toparlanamadan böyle bir gelime
yaanmas tüm dünya için kötü olur. ECB’nin
piyasalar rahatlatan az önce belirttiim kararna
karn, spanya henüz kurtarma fonuna
bavurmad. leride finansal piyasalar germe
riskini tayor bu soru. talya’da baharda genel
seçim var. Berlusconi tipi birisi iktidara gelir mi?
Avrupa’da ortak bankaclk otoritesinin
kurulmas hayata geçebilecek mi? Ek olarak
Fransa’ya da ilikin kayglar boy göstermeye
balad.
TEMEL SENARYO NE OLABLR?
D koullara ilikin hala önemli bir
belirsizlik düzeyi hakim. 2013’te ekonomimizin
nasl ekillenebileceini bu koullara ilikin baz
kabuller yapmadan tartmak mümkün deil.
“Temel senaryom” öyle:
ABD’de maliye politikas uçurumuna
düülmeyecek. Dolaysyla, dünya büyümesi
ABD yüzünden olumsuz etkilenmeyecek ve
uluslararas risk alma itah bu nedenle
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azalmayacak. Avrupa’da ise mevcut durum
deimeden devam edecek. Farkl bir ifadeyle,
Avrupa ‘düe kalka’ ilerleyecek. hracat
pazarlarmzda büyüme IMF’nin son
tahminlerindeki gibi olacak: AB’nin büyüme
oran, 2012’nin biraz üzerinde gerçekleecek.
Buna karlk, ikinci büyük pazarmz olan
Kuzey Afrika ve Ortadou bölgesinde büyüme
orannda 2012’ye kyasla düü gerçekleecek.
Toplam pazarmz açsndan ise büyüme
orannn çok düük bir oranda artacan kabul
ediyorum.
Dier kabullerim ise öyle: Çevre ülkelerdeki
siyasi gerginliklerin Türkiye’yi etkileme derecesi
bugünkünden fazla olmayacak. Ham petrol
fiyatlar bugünkü düzeylerde seyredecek. Yurtiçi
kredi talebinde art olsa da yurtiçi kredi art
oran, ekonomi yönetiminin açklamalar
dorultusunda bugünkü düzeyinden fazla sapma
göstermeyecek.
Dsal koullar yukarda belirttiim
dorultuda gerçekleirlerse lirada reel bir deer
kayb beklememek gerekir. Bu durumda, ihracat
performansmzn ana belirleyicisi d talep
olacaktr. Ama yaptm kabuller çerçevesinde
ihracat pazarlarmzda büyüme snrl kalacakt.
Dolaysyla, ihracat performansmzda oldukça
snrl bir iyileme olur ve ihracatn büyümeye
katksnda 2012’ye göre snrl bir art beklenir.
Yatrm yapma itah ise 2012’ye göre
artacaktr. Yurtiçi kredi art orannn ekonomi
yönetimince snrlanmas nedeniyle, kredi arz,
yatrmlarn gerçeklemesine 2012’de verdii
destekten daha fazla destek vermez. Dolaysyla,
artan yatrm itahnn yatrma dönümesi,
yurtd finansman olanaklarnn ne ölçüde
artacana bal olacaktr. irketler kesiminin
döviz pozisyonunu açmasna, alnacak bir
kararla engelleme gelmeyecei varsaym
altnda, yatrm harcamalarnda bir miktar artn
gerçeklemesi beklenir. Lirann reel olarak deer
kaybetmeyecek olmas da bu olguyu
destekleyecektir. Yurtiçi kredi art orannn
ekonomi yönetimince snrlanmas nedeniyle,
kredi arz, tüketime 2012’de verdii destekten
daha fazla destek vermez. Ksa vadeli faiz
oranlar temmuzdan beri düüyor. Bu düü
mevduat faizine ksmen yansd. Kredi almaya
ihtiyaç duymayanlarn tüketimi ve kredi almay
gerektirmeyecek harcamalar artar. Tüketimde
yatrmlara kyasla daha fazla kprdanma olur.
Sonuçta 2013’ün 2012’ye kyasla ‘biraz daha’ iyi
bir yl olmasn bekliyorum. Yüzde 4 ve belki de
biraz üzerinde bir büyüme gerçekleebilir.

sizlik oranmz yüzde 9’un az üzerinde katlk
gösterir. Cari açmzdaki iyilemenin durmas
beklenir. Enflasyon ise yüzde 6-7 arasnda
oluabilir.
ALTERNATF SENARYOLAR
D koullarn temel senaryodaki gibi
gerçeklememesi olasl var elbette. ABD’nin
mali uçuruma düme riski hala sürüyor. Bu yaz
‘gün na’ çktnda durum ne olur bilmem
mümkün deil. Ancak, ABD’nin ‘mali uçurum’a
düerek, ekonomisi tam toparlanamamken,
talebi azaltacak yönde vergi oranlarn artrmak
ve kamu harcamalarn ksmak zorunda
kalmasnn dünya ekonomisi üzerinde tahribat
yapaca kesin.
Bu gelimenin, ilk olarak küresel
piyasalardaki risk alma itahn belirgin biçimde
düürmesi beklenir. Bizim gibi ülkelere yönelik
sermaye akmlar azalacaktr. Ekonomiye
duyulan güven düer. Artan riskle birlikte
Türkiye’de faizler ve döviz kuru yükselir.
Riskten kaçnmann iddetine bal olarak bu
yükseliler keskinleir. kinci olarak, ihraç
mallarmza olan talep azalr. Zira ABD’nin
büyümesinin sekteye uramas -hele Avrupa
toparlanamamken- dünya büyümesinin
dümesi anlamna gelir. Büyüme oranmz
belirgin biçimde düer. sizlik ve enflasyon
yükselir. Cari açmz, büyümedeki azalma
nedeniyle düer. Avrupa’daki olas kötü
gelimelerin sonuçlar hakknda da benzer
gelimeler beklenir.
ler iyimser yönde de gidebilir. Zaten temel
senaryom baz ‘iyimser’ unsurlar tayordu: ABD
mali uçuruma dümüyordu. Avrupa için
varsaylandan daha iyi bir durum da
beklememek gerekiyor. Bu durumda, yurtdna
ilikin en olumlu gelime, dünya ekonomisinin,
özellikle de Avrupa’nn beklenenden daha
yüksek bir oranda büyümesi olur.
Bu koullar altnda ihracat performansmz
yükselir. kinci bir kredi notu irketinin daha
kredi notumuzu ‘yatrm yaplabilir’ düzeye
çekmesi halinde, Türkiye’ye yönelik sermaye
girileri artar. irketler kesiminin d finansman
olanaklar geniler. Bu durumda büyüme
oranmz potansiyelinin üzerine çkarak yüzde
5’i aar. Lira deerlenme basks altna girer.
Enflasyonda belirgin bir deiiklik beklememek
gerekir. Daha yüksek büyüme, enflasyonu
artrc, lirada deerlenme ise enflasyonu azaltc
yönde çalr. Cari açmz artar.
yimser senaryonun gerçeklemesi
dileimle…
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