TÜRK SANAYÝCÝLERÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ

Ýki Vitesli Büyümeden Seyir Hali
Moduna Geçiþ
2011e Girerken Dünya ve Türkiye
Ekonomisi Raporu

Evrim TAÞKIN
Utku ÜSTÜNKAYA

Aralýk 2010
Yayýn No: TÜSÝAD-T/2010-12/510
Meþrutiyet Caddesi, No. 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul
Telefon: (0212) 249 07 23  Telefaks: (0212) 249 13 50

2010, TÜSÝAD
Tüm haklarý saklýdýr. Bu eserin tamamý ya da bir bölümü,
4110 sayýlý Yasa ile deðiþik 5846 sayýlý FSEK uyarýnca,
kullanýlmazdan önce hak sahibinden 52. Maddeye uygun
yazýlý izin alýnmadýkça, hiçbir þekil ve yöntemle iþlenmek, çoðaltýlmak,
çoðaltýlmýþ nüshalarý yayýlmak, satýlmak,
kiralanmak, ödünç verilmek, temsil edilmek, sunulmak,
telli/telsiz ya da baþka teknik, sayýsal ve/veya elektronik
yöntemlerle iletilmek suretiyle kullanýlamaz.

ISSN: 1300-3879

Kapak Fotoðrafý: Arýn Özgenel

SÝS MATBAACILIK PROM. TANITIM HÝZ. TÝC. LTD. ÞTÝ.
Eðitim Mah. Poyraz Sok. No:1 D.63 Kadýköy - ÝSTANBUL
Tel: (0216) 450 46 38
Faks: (0216) 450 46 39

ÖNSÖZ
TÜSÝAD, özel sektörü temsil eden sanayici ve iþadamlarý tarafýndan 1971 yýlýnda, Anayasamýzýn
ve Dernekler Kanunu'nun ilgili hükümlerine uygun olarak kurulmuþ, kamu yararýna çalýþan
bir dernek olup gönüllü bir sivil toplum örgütüdür. TÜSÝAD, insan haklarý evrensel ilkelerinin,
düþünce, inanç ve giriþim özgürlüklerinin, laik hukuk devletinin, katýlýmcý demokrasi
anlayýþýnýn, liberal ekonominin, rekabetçi piyasa ekonomisinin kurum ve kurallarýnýn ve
sürdürülebilir çevre dengesinin benimsendiði bir toplumsal düzenin oluþmasýna ve geliþmesine
katký saðlamayý amaçlar.
TÜSÝAD, Atatürkün öngördüðü hedef ve ilkeler doðrultusunda, Türkiyenin çaðdaþ uygarlýk
düzeyini yakalama ve aþma anlayýþý içinde, kadýn-erkek eþitliðini siyaset, ekonomi ve eðitim
açýsýndan gözeten iþ insanlarýnýn toplumun öncü ve giriþimci bir grubu olduðu inancýyla,
yukarýda sunulan ana gayenin gerçekleþtirilmesini saðlamak amacýyla çalýþmalar gerçekleþtirir.
TÜSÝAD, kamu yararýna çalýþan Türk iþ dünyasýnýn temsil örgütü olarak, giriþimcilerin
evrensel iþ ahlaký ilkelerine uygun faaliyet göstermesi yönünde çaba sarf eder; küreselleþme
sürecinde Türk rekabet gücünün ve toplumsal refahýn, istihdamýn, verimliliðin, yenilikçilik
kapasitesinin ve eðitimin kapsam ve kalitesinin sürekli artýrýlmasý yoluyla yükseltilmesini
esas alýr.
TÜSÝAD, toplumsal barýþ ve uzlaþmanýn sürdürüldüðü bir ortamda, ülkemizin ekonomik ve
sosyal kalkýnmasýnda bölgesel ve sektörel potansiyelleri en iyi þekilde deðerlendirerek ulusal
ekonomik politikalarýn oluþturulmasýna katkýda bulunur. Türkiyenin küresel rekabet
düzeyinde tanýtýmýna katkýda bulunur, Avrupa Birliði (AB) üyeliði sürecini desteklemek
üzere uluslararasý siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel iliþki, iletiþim, temsil ve iþbirliði
aðlarýnýn geliþtirilmesi için çalýþmalar yapar. Uluslararasý entegrasyonu ve etkileþimi, bölgesel
ve yerel geliþmeyi hýzlandýrmak için araþtýrma yapar, görüþ oluþturur, projeler geliþtirir ve
bu kapsamda etkinlikler düzenler.
TÜSÝAD, Türk iþ dünyasý adýna, bu çerçevede oluþan görüþ ve önerilerini Türkiye Büyük
Millet Meclisine (TBMM), hükümete, diðer devletlere, uluslararasý kuruluþlara ve kamuoyuna
doðrudan ya da dolaylý olarak basýn ve diðer araçlar aracýlýðý ile ileterek, yukarýdaki amaçlar
doðrultusunda düþünce ve hareket birliði oluþturmayý hedefler.
"Ýki Vitesli Büyümeden Seyir Hali Moduna Geçiþ: 2011'e Girerken Dünya ve Türkiye Ekonomisi"
adlý bu rapor, 2010 Aralýk ayý itibarýyla bilinen son rakamlara ve 2010 yýlsonu tahminlerine
dayanýlarak hazýrlanmýþtýr. Bu çalýþmada 2010 ve 2011 yýllarý için verilen tahminler, metin
içinde aksi belirtilmedikçe, TÜSÝAD tahminleridir. Bu çalýþma, TÜSÝAD Genel Sekreteri Zafer
A. Yavan yönetiminde, Ekonomik Araþtýrmalar Bölümü'nden Utku Üstünkaya ve Evrim
Taþkýn tarafýndan hazýrlanmýþtýr.
Aralýk 2010
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ÖZET DEÐERLENDÝRME VE BULGULAR
1. Küreselleþme geçtiðimiz yirmi yýlda büyümenin ve refahýn temel tetikleyicisi olmasýna raðmen,
ekonomi politikasýnýn uluslararasý koordinasyonu açýsýndan önemli sorunlarý da beraberinde
getirmiþtir. Ticarette, yatýrýmda ve uluslararasý finansal transferlerde gözlenen artýþ, hem Güney
Doðu Asya'da hem de en az geliþmiþ ülke gruplarý dahil tüm dünyada ekonomik büyümeyi
önemli derecede arttýrmýþtýr. Düþük ve orta düzey gelir gruplarý içinde bulunan ülke
gelirlerindeki hýzlý yükselme küresel gelirin ve üretimin daðýlýmda da önemli deðiþikliklere
neden olmuþtur.
2. Küreselleþme süreci içinde, geliþmiþ ülkelerin küresel katma deðer içindeki payý 10 puan
düþmüþtür. Ayný oranda deðiþim G20 içindeki ülkeler arasýnda da sözkonusudur.
3. 2008 yýlý sonunda baþlayan küresel iktisadi kriz ile mücadele halen devam etmektedir. Krizin
algýlanmasý çerçevesinde, 2010 yýlý bir önceki yýla göre daha gerçekçi bir yýl olarak
deðerlendirilebilir; 2010 yýlý sonuna gelindiðinde, krizin bir finansal düzenleme eksikliðine
indirgenemeyeceði tam anlamýyla anlaþýlmýþ durumdadýr.
4. 2010 yýlýnda toparlanma bariz bir þekilde hissedilmesine raðmen, pozitif katký geliþmekte
olan ekonomilerden kaynaklanmakta, üstelik bu ülkeler arasýnda toparlanmanýn niteliði
açýsýndan önemli farklýlýklar gözlemlenmektedir. 2010 yýlý büyümesinin bir "iki vitesli büyüme"
modeli arz ettiði söylenebilir.
5. Küresel büyümeye katký yapan geliþmekte olan piyasa ekonomilerinde, dýþ tasarrufa baðýmlýlýk,
kamu maliyesini kullanabilme yeteneði ve bankacýlýk ve finans sektöründeki regülasyon
tutarlýlýðý önemli rol oynamýþ ve bu ülkelerin büyüme performansýndaki farklýlýklarý belirlemiþtir.
6. 2010 yýlýnda beklenmedik bir büyüme veya daralma gözlenmemekle birlikte, durum küre
genelinde sürdürülebilir büyüme açýsýndan vasati bir görüntü vermektedir. Geliþmiþ ekonomiler
arasýnda, beklentileri az da olsa aþan büyüme rakamlarý Almanya ve Japonya ekonomilerinde
gözlemlenmiþtir. Geliþmekte olan piyasa ekonomilerinde ise, büyümeyi tetikleyen unsurlar
büyük farklýlýk arz etmekle birlikte, bu ülkelerin hemen hemen hepsi 2011'de kamu maliyesi
göstergelerini gözden geçirmek durumunda kalacaktýr.
7. Kur politikasý tercihleri, iþbirliði anlayýþý oluþmaz ise, "kur savaþlarýna" dönüþmek üzeredir.
Kur politikasý üzerinden sürdürülen mücadele, bir yandan ülkeleri piyasa ekonomilerinden
uzaklaþtýran tutumlara sevk etmekte, Merkez Bankalarýnýn özerklikleri ile ilgili tartýþmalarý
körüklemekte, diðer yandan küresel büyüme sürecine geçiþ için þart olan küresel iþbirliði
umutlarýný zayýflatmaktadýr.
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8. 2010 yýlýnýn toparlanma dalgasý geliþmekte olan ekonomiler üzerinden tetiklenmiþ olsa da,
büyümenin bu iki vitesli yapýsýyla sürdürülmesi mümkün deðildir. Her iki grupta da, 2011
ve sonrasý için makro politikalar ve otomatik stabilizatörler ile kat edilecek mesafenin sonuna
gelinmiþtir. Sabýrla mikro yapýsal politikalar üzerinde durulmasý esastýr. Seul G20 zirvesinde
ortaklaþa olarak ortaya konan B20 (G20 ülkelerinin iþ dünyasý oluþumu) önlem paketi, tüm
G20 ülkeleri için bir yol haritasý niteliðindedir.
9. Geliþmekte olan ekonomilerin iç talebi uyarabilme yetenekleri büyümenin bu bölgelerde
darbe almasýný engellemiþtir, ancak bu aracýn kullaným ömrü tamamlanmýþtýr. 2011 yýlýnda
bu ülkeler, kamu dengelerinin konsolidasyonu ve enflasyon ile daha yakýndan ilgilenmek,
sermaye hareketlerinin kýsa-orta dönem etkilerini daha yakýndan tahlil etmek ile uðraþmak
durumunda kalacaklardýr.
10. G20 oluþumu ve bu oluþumun ileri düzeyde kurumsallaþmasý 2011 ve sonrasý için sürdürülebilir
büyüme, enerji arz güvenliði, iklim deðiþikliði, genç iþsizliði ve yoksullukla mücadele
baðlamýnda kritik öneme sahiptir.
11. Türkiye, krizden çýkýþ sürecinde bazý sýnýrlamalar ile karþý karþýyadýr; büyümenin dýþ tasarrufa
baðlý yapýsý ve kamu maliyesinde 2007-2008 döneminde baþlayan zayýflama nedeniyle, içinde
bulunduðu ülke grubuna göre mali haraket alaný dardýr. Bu sýnýrlamalar, Türkiye'nin krizden
çýkýþta, çok daha dikkatli, ayrýmlý ve hatasýz uygulanmasý gereken bir politika demetini
oluþturmasýný gerektirmektedir.
12. 2011 Genel Seçimleri Türkiye'nin 2011 yýlý içinde reform yapabilme yeteneðini sýnýrlayabilecek
bir unsur olabilir. Bu nedenle, seçimler sonrasý dönemin süratle mikro reformlarýn hayata
geçirilebilmesi amacýyla kullanýmý, 2011 ekonomik performansý belirleyebilecek bir unsur
olacaktýr. Aksi durumda, 2011 yýlýnýn, bir tür "seyir hali" modunda geçmesi muhtemeldir.
Bu erken varýlan "seyir hali modu", kur savaþlarýnýn devamý durumunda küresel ekonomi
için de söz konusu olacaktýr.
13. Zamanýnda açýklanan ve uygulamaya konulan "Orta Vadeli Program" uygulamasý, politika
parametrelerinden sapýlmamasý durumunda Türkiye ekonomisini kriz öncesindeki düzeye
taþýma potansiyeline sahiptir. Ancak kriz öncesi durum, Türkiye'nin, düþük tasarruf, genç
iþsizliði, bölgesel kalkýnma ve verimliliðe dayalý büyüme sorunlarýný çözebilmekten uzaktýr;
bu sorunlarýn çözümü için Türkiye'nin daha yüksek bir büyüme performansý sergilemesi
gerekmektedir.
14. Ýstihdam paketi ile getirilen güvenceli esneklik anlayýþý ve Türk Ticaret Kanunu paketi
baðlamýnda elde edilen baþarýnýn devamlýlýðý mikro yapýsal reform perspektifi ve özellikle
kayýtdýþý ile mücadele açýsýndan önemli bir geliþmedir ve 2011 yýlýnda reform umutlarýný
arttýrmýþtýr.
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15. Türkiye'de geleneksel "Seçim Ekonomisi" uygulamalarýnýn ötesinde bir devlet harcamasý
beklenmemekle birlikte, "faiz dýþý fazla" ihtiyacý devam etmektedir. AB tanýmlý devlet borcunun
milli gelire oranýnda 1-2 puanlýk düþüþ, 2011 yýlý için emniyetli bir alaný iþaret edecektir.
16. Para politikasýnda, krizin baþýndan beri gerçekleþtirilen zamanlý, tutarlý ve kararlý tutum, para
politikasýnýn iki yönlü de hareket edebilmesini olanaklý kýlmýþtýr. Para politikasý, kamu
maliyesine göre 2011 yýlýna oldukça esnek girmektedir.
17. 2010 yýlýnda Euro Bölgesi'ndeki borç krizi sonucu Yunanistan ve Ýrlanda yardým paketleri
ile kurtarýlmýþtýr. Ýrlanda'nýn 2011'de bankacýlýk sektörüne yönelik destek tutumu ve IMF
iliþkisi kýtanýn geneli için önem arz etmektedir. 2011 yýlýnda durumun diðer Avrupa Birliði
ülkelerine yansýmasý ve ekonomik aktivitede yaþanacak olasý gerileme, en büyük ihracat
pazarý Avrupa Birliði olan Türkiye'nin dýþ talep açýsýndan kýrýlganlýðýný arttýracak bir unsur
olarak ortaya çýkmaktadýr.
18. 2011 yýlýnda, IMF tahminlerine göre yaklaþýk olarak dünya ekonomisinin yüzde 4.2, geliþmiþ
ekonomilerin, Avrupa Birliði'nin ve geliþmekte olan ekonomilerin sýrasýyla yüzde 2.2, yüzde
1.7 ve yüzde 6.4 büyüyeceði öngörülmektedir.
19. Türkiye ekonomisinin 2011 yýlýnda,
alternatif
a. dýþ talep,
b. kamu maliyesi politikalarý,
c. para politikalarý,
d. yapýsal tedbirler ve
e. TÜSÝAD CEO Endeksi Beklenti ve Tespitleri,
baðlamýnda yüzde 3.0 ile yüzde 6.6 arasýnda büyümesi mümkündür. Cari iþlemler açýðý her
durumda sorun olmaya devam ederken, enflasyon dinamiði önemli bir artýþa iþaret
etmemektedir. 2011 yýlýnda "temel senaryoda" yüzde 5.0 büyümesi beklenen Türkiye
ekonomisi için alternatif büyüme senaryolarý ve alt kýrýlýmlarý rapor içinde yer almaktadýr.

1

B Ö L Ü M

KÜRESEL EKONOMÝK
GÖRÜNÜM
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1. KÜRESEL EKONOMÝK GÖRÜNÜM
Dünya ekonomisinde son yýllarda görülen en büyük daralmanýn ardýndan, 2010 yýlý, bu þiddetli
daralmanýn kademeli olarak kaybolduðu; küresel krizin artçý sarsýntýlarýnýn ise piyasalarda sürekli
hissedildiði bir yýl olmuþtur. Güçlü ve sürdürülebilir bir küresel büyümenin hiç de kolay elde
edilemeyeceði bir kez daha anlaþýlmýþtýr.
2010, ayný anda hem parasal hem de mali geniþlemenin uygulandýðý bir yýl olarak kayda geçmiþtir.
Yýl boyunca, Euro bölgesi ve Amerikan ekonomisinde büyümenin cýlýz seyrettiði, küresel
ekonomik büyümenin ise, geliþmekte olan ülkelerce sürüklendiði bir tablo oluþmuþtur.
Geliþmekte olan ve geliþmiþ ekonomiler arasýndaki ayrýþma yýl boyunca devam ederken; "küresel
finansal istikrar", "borç krizleri", "kur savaþlarý", "miktarsal geniþleme", "ikinci dip", "ülke riskleri"
ve "istihdam yaratmayan büyüme" gibi kavramlar zihinleri en çok meþgul eden konular olarak
ön plana çýkmýþtýr.

Büyüme Performanslarý (GSYH, % deðiþim)

Kaynak: IMF, World Economic Outlook, Ekim 2010
* IMF Tahminleri

Geliþmiþ ekonomilerde, küresel kriz sonrasýnda uygulanmaya baþlanan geniþleyici maliye ve
para politikalarýnýn etkileri, 2010 yýlý içerisinde görülmüþtür. Dünya Gayri Safi Katma Deðeri'nin
yaklaþýk yüzde 65'ini oluþturan geliþmiþ ekonomiler, geçtiðimiz 24 ay içinde, yaklaþýk 5 Trilyon
ABD dolarý düzeyinde ekonomilerine kaynak saðlamýþlardýr. Bu düzey, geliþmiþ ekonomilerin
yarattýðý katma deðerin yüzde 10'u gibi tecrübe edilmemiþ bir destek düzeyine tekabül etmiþtir.
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Parasal geniþleme 2010 yýlýnda da devam ederken mali geniþleme büyük ölçüde son bulmuþtur.
Dünya genelinde mali sýkýlaþmadan yana politika tercihleri odaktayken; Aralýk 2010'da, ABD
Baþkaný Barack Obama'nýn Bush döneminde getirilen vergi indirimlerini uzatma ve beraberinde
bazý yeni indirimleri getirme kararý; Amerikan ekonomisinin politika tercihleri açýsýndan diðer
ülkelerden ayrýþmasýna neden olmuþtur.
Geliþmiþ ülkelerde talep tetikleyici politikalar doðal olarak tüketim harcamalarýný arttýrýrken;
tüketici güveninin söz konusu ülkelerde tam olarak tesis edilmesi henüz gerçekleþmemiþtir.

Kamu Borç Stoku / GSYH (%)

Kaynak: IMF, World Economic Outlook, Ekim 2010

Talep tetikleyici maliye politikalarýnda büyük ölçüde limite ulaþýlmýþ olmasý, yeni bir daralma
karþýsýnda geliþmiþ ekonomilerde politika esnekliðini neredeyse tümüyle ortadan kaldýrmaktadýr.
Euro bölgesindeki bazý ülkelerde kamu maliyesinde politika alaný mevcudiyetini yitirmiþ; aðýr
güvensizlik ve finansal sektörde yüksek kýrýlganlýklar oluþmuþtur. Yapýsal kýrýlganlýklarýn hala
aþýlamadýðý geliþmiþ ekonomilerde, 2011 yýlýnda büyümenin daha zor ve kademeli olmasý
beklenmektedir.
Yýl içerisinde; önce Güney Avrupa ülkelerinde patlak veren ve ardýndan Avrupa Birliði'nin (AB)
geneline yayýlan "kamu borç sürdürülebilirliði" meselesi, AB'yi büyük bir krizin eþiðine getirmiþ;
Euro'nun geleceði ciddi ölçüde tartýþýlýr hale gelmiþtir.
Euro bölgesindeki borç krizinin bir uzantýsý olarak, Mayýs 2010'da 110 milyar Euro'luk AB paketi
ile Yunanistan; ardýndan, Kasým 2010 tarihi itibarýyla da, AB ve Uluslararasý Para Fonu (IMF)'ndan
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gelen 85 milyar Euro'luk bir paket ile Ýrlanda kurtarýlmýþtýr. Ardý ardýna gelen kurtarma paketleri,
piyasalardaki "bulaþma" riskine dair korkularý dindirmeye yetmemiþtir. Nitekim, borç krizinin
Portekiz ve Ýspanya (Avrupa'nýn 4. büyük ekonomisi) gibi görece daha önemli ülkelere yayýlmasý
endiþesi piyasalarda artçý sarsýntýlara sebep olmuþtur.
Geliþmiþ ülkelerde 2008-2009 Krizi'nin etkilerinin halen hissedilmesi, krizle birlikte uygulanmaya
baþlanan ultra gevþek para politikalarýnýn 2010 boyunca sürdürülmesine neden olmuþtur.
Olaðanüstü likidite ve geliþmiþ ülkelerde uzunca süre devam etmesi beklenen düþük faizler
nedeniyle, Türkiye dahil pek çok geliþmekte olan ekonomi, sermaye akýmlarý ile baþa çýkmak
zorunda kalmýþtýr. Nitekim, geliþmekte olan ülkelere yönelik özel sermaye akýmlarý 2009 yýlýnda
581 milyar ABD dolarý olarak gerçekleþirken; 2010 yýlýnda bu rakamýn 825 milyar ABD dolarýna
ulaþmasý beklenmektedir1.

Geliþmekte Olan Ülkelere Net Özel Sermaye Akýmlarý
(milyar ABD Dolarý)

Kaynak: IIF
* IIF Tahminleri

Uygulanan aþýrý gevþek para politikalarýnýn 2011 yýlýnda da sürdürülecek olmasý, geliþmekte olan
ülkelere yönelen sermaye akýmlarýnýn benzeri þekilde devam edeceði beklentisini güçlendirmiþtir.
Artan sermaye akýmlarýyla birlikte yerel para birimlerinin deðer kazanmasý neticesinde bu ülkelerin
ihracat performanslarýnda yaþanacak olasý gerilemeler, varlýk fiyatlarýnda görülecek
(1) Robin Koepke, Julien Mazzacunati ve Phil Suttle, 2010 October Capital Flows to Emerging Market Economies,
The Institute of International Finance Publications, 4 Ekim 2010.
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balonlar ve söz konusu ülkelerdeki genel fiyat istikrarýnýn sürdürülebilirliði önünde oluþacak
ciddi riskler, bazý geliþmekte olan ekonomileri çeþitli önlemler almaya itmiþtir. Aralarýnda,
Brezilya, Kore ve Tayland gibi ülkelerin de yer aldýðý bazý ülkelerde, sermaye giriþ-çýkýþlarýna
doðrudan uygulanan vergilerin yaný sýra; doðrudan döviz kurlarýna müdahale ve Türkiye'de
olduðu gibi likidite yönetimi ve munzam karþýlýklarýn arttýrýlmasý (Türkiye, Çin vs.) gibi uygulamalar
yine bu dönemde ön plana çýkmýþtýr.
Mevcut tabloyu Brezilya Maliye Bakaný Guido Mantega2 yaptýðý açýklamada "uluslararasý kur
savaþlarý" diye tanýmlarken; kimileri ise bu durumu, "ABD deflasyonu ile Asya reflasyonu
arasýndaki bir savaþ" olarak tanýmlamayý tercih etmiþtir. Mevcut sorunsalýn arkasýndaki temel
unsurun ise, belirgin bir düzelmenin görülmediði "küresel dengesizlikler"3 (Asya'daki yüksek
cari fazla, ABD'deki yüksek cari açýk) olarak ifade etmek daha doðru olacaktýr.

Cari Ýþlemler Dengesi / GSYH (%)

Kaynak: IMF, World Economic Outlook, Ekim 2010
* IMF Tahminleri

(2) Financial Times, Brazil in "currency war" alert, 27 Eylül 2010.
(3) Küresel dengesizlikler literatürü ve mevcut durum analizleri için bakýnýz: Sebastian Edwards, "The End of Large
Current Account Deficits, 1970-2002: Are There Lessons for the United States?" NBER Working Paper No. 11669,
Cambridge, 2005; Barry Eichengreen, "Global Imbalances: The Blind Men and the Elephant" Issues in Economic
Policy 1, The Brookings Institution, Washington, DC, 2006; Olivier Blanchard ve Gian Maria Milesi-Ferretti, "Global
Imbalances: in Midstream?", IMF Staff Position Note, 22 Aralýk 2009; Luiz de Mello, Pier C. Padoan ve Linda Rousová,
"Are Global Imbalances Sustainable? Shedding Further Light on the Causes of Current Account Reversals", OECD
Economics Department Working Papers No. 813, 10 Kasým 2010.
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Günümüz küresel ekonomisinde "kur savaþlarýný" uluslararasý rezerv para birimi olan dolarý
sýnýrsýz basma imkanýna sahip ABD'nin kazanacaðýný ifade edenlerin sayýsý ihmal edilemeyecek
kadar yüksektir. Tüm bu tartýþmalarýn ortasýnda, 3 Kasým 2010'da, Amerikan Merkez Bankasý'nýn
(Fed), yüklü tahvil alým programý kanalýyla, ABD'nin ikinci kez parasal gevþemeye gideceðini
ve 2011 Haziran'ýna kadar piyasadan 600 milyar dolarlýk hazine tahvil alýmý yapýlacaðýný açýklamasý,
piyasalarý daha da tedirgin etmiþtir.
ABD'nin uyguladýðý bu ultra gevþek para politikasý, varlýk fiyatlarýnda yaþanacak kontrolsüz
artýþlar kanalýyla, geliþmekte olan ülkelerde enflasyonist baský yaratma ihtimalini güçlendirmektedir.
Böylesi bir senaryoda, geliþmekte olan ülkelerin varlýk fiyatlarýnda olasý bir þiþmeyi engellemek
için çeþitli politika araçlarýna baþvurmalarý beklenir.
Geliþmiþ ülkelerdeki istihdam dinamikleri 2010 yýlýnda, küresel ekonomide son dönemlerde
kaydedilen toparlanmanýn istihdamdaki görünümü desteklemediðini göstermektedir. Özellikle
Amerikan ekonomisinde iþsizlik rakamlarýnýn bir türlü toparlanamýyor olmasý, "istihdam yaratmayan
büyüme" kavramý ile bizleri karþý karþýya býrakmýþtýr. Ýþsizlik oranlarýnýn halen çok yüksek
seyrettiði geliþmiþ ekonomilerde, hem bütçe hem de dýþ ticaret açýklarýnýn sürdürülebilir düzeylerde
olmadýðý görülmektedir. Umut verici küresel büyüme verilerinin özellikle güçlü istihdam verileri
ile desteklenmesi, 2011 yýlýnda, kriz döneminden "istikrarlý büyümeye" geçiþ sürecinin baþladýðýnýn
habercisi olacaktýr.

Enflasyon (Yýlsonu % deðiþim)

Kaynak: IMF, World Economic Outlook, Ekim 2010
* IMF Tahminleri
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Geliþmiþ ülkelerde tüketici güveninin henüz tesis edilememesinden doðan arz fazlasýnýn geliþmekte
olan piyasa ekonomileri tarafýndan tüketilerek dengelenmesi, iktisaden dengeleyici bir sonuç
doðuracaktýr. Bu dengenin oluþabilmesi için kurlarýn mal ve hizmet piyasasýndaki gölge fiyatlarý
yansýtacak dalgalanmaya býrakýlmasý þarttýr. Maalesef, 11-12 Kasým 2010 tarihlerinde G20 Seul
Zirvesi'nde, kur savaþlarýnda bir mesafe kat edilememiþ; taraflar, özellikle Çin ve ABD, pozisyonlarýný
aynen korumuþlardýr.
Fransa'nýn ev sahipliðinde gerçekleþtirilecek 2011 G20 zirvesine kadar, açýk veren ülkeler ile,
geliþmekte olan, fazla veren ülke gruplarý arasýnda, adil bir dengeleme sürecinin baþlamasý; 2011
yýlýnda 4.2 oranýnda büyümesi öngörülen dünya ekonomisi büyümesi için þarttýr. Öte yandan,
bunun mümkün kýlýnabilmesi için, Euro bölgesinde yaþanan "meþruiyet" krizinin, bankacýlýk
sektörü reformlarýyla desteklenerek çözümlenmesi bir gereklilik olarak ayrýca ön plana çýkmaktadýr.
Euro bölgesindeki borç krizi sonucu yaþanan dalgalanma, Euro bölgesi için "ortak bir kamu
maliyesi" politikasýnýn ne kadar "hayati" olabileceðini, "mali kural" anlayýþýnýn tesisinin bu tür
bir krizde ne kadar önemli bir çýpa görevi göreceðini bir kez daha ortaya koymuþtur.
Kriz sonrasý toparlanma döneminde, küresel büyümenin sürükleyicisi olan geliþmekte olan
ekonomilerin, 2011 yýlýnda da, IMF tahminlerine göre yüzde 6.4; geliþmiþ ekonomilerin ise yüzde
2,7 büyümesi beklenmektedir. Geliþmiþ ekonomiler kaynaklý riskler 2011 yýlýnda büyümenin
istikrarýna iliþkin kaygýlarýn sürmesine neden olacaktýr. ABD'de yüksek seyreden iþsizlik oranlarý
ve konut piyasasýnda istikrarýn halen tesis edilememiþ olmasý; Euro Bölgesi'nde de kamu borç
göstergelerindeki ciddi bozulma, yüksek bütçe açýklarý ve cýlýz büyüme performansý; önümüzdeki
yýl küresel büyüme görünümü açýsýndan risk unsurlarý olarak görülmektedir.
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Geliþmekte Olan Ülkeler ve Sermaye Akýmlarý
2008-2009 küresel krizi sonrasýnda geliþmekte olan ülkelerin olumlu ekonomik görünümleri, sahip
olduklarý görece yüksek faiz oranlarý, nispeten düþük borçluluk oranlarý ve azalan risk primleri
neticesinde, sermaye akýmlarýnýn son 12 ayda hýzla ve yoðun bir þekilde bu ülke grubuna aktýðý
görülmektedir.
Söz konusu ülkelere yönelen sermaye akýmlarýnýn kompozisyonuna bakýldýðýnda, doðrudan yatýrýmlarýn
2009 ve 2010'da yatay seyrettiði; öte yandan, kýsa vadeli tahvil ve hisse senedi piyasalarýna yönelen
sermaye akýmlarýnýn daha dalgalý bir görünüm sergilediði anlaþýlmaktadýr. 2009 yýlýnda geliþmekte olan
ülkelere 148.7 milyar ABD Dolarý düzeyinde portföy yatýrýmý gerçekleþirken; 2010 yýlýnda bu rakamýn
yaklaþýk yüzde 25'lik bir artýþla 186.5 milyar ABD Dolarý'na ulaþmasý beklenmektedir 4 .
Sermaye akýmlarýnýn kompozisyonu kadar, yöneldikleri bölgeler de, krizle birlikte deðiþime uðramýþtýr.
Avrupa, Orta Doðu ve Afrika (EMEA)'ya yönelen sermaye akýmlarý, Asya ve Latin Amerika'ya doðru
kaymýþtýr. Kriz öncesinde yapýsal reformlarýný tamamlayan, finansal sistemlerini güçlendirici düzenlemelere
giden, uluslararasý rezerv düzeylerini yüksek tutan, ve kamu-özel sektör borçluluk oranlarýný önceki
yýllara kýyasla epey olumlu bir görünüme kavuþturmayý baþarmýþ geliþmekte olan ekonomilerin sermaye
akýmlarý için çekim merkezi haline geldiði görülmüþtür. Bu da, geliþmekte olan ekonomiler arasýnda,
piyasanýn bir ayrýþmaya gittiðini ve kriz öncesinde makro parametrelerini saðlamlaþtýran ülkelerin daha
fazla raðbet gördüðünü göstermektedir. EMEA'ya giden sermaye akýmlarýnda yüzde 22.8'lik bir daralma
beklenirken; Latin Amerika ve Geliþmekte Olan Asya ülkeleri için, sýrasýyla yüzde 71.4 ve 181.5'lik
artýþ beklenmektedir5.
Geçmiþ tecrübeler göstermektedir ki; geliþmekte olan ekonomilere güçlü ve yoðun sermaye giriþleri
olabileceði gibi, 1980'lerdeki Latin Amerika Borç Krizi'nde, 1997-1998'deki Asya Krizi'nde ve 20082009 Krizi'nde de tecrübe edildiði üzere, ciddi boyutlarda sermaye çýkýþlarý da yaþanabilmektedir. Bu
nedenledir ki, kýsa vadeli sermaye akýmlarý uzun vadede sürdürülebilir büyüme için doðru bir dayanak
noktasý deðildir.
Tüm bu riskler bilinmekteyken, burada akla gelen geliþmekte olan ülke Merkez Bankalarýnýn bu
tehdide karþý nasýl karþýlýk verdiði? hususudur. Ýlk seçenek, sermaye akýmlarýna karþý herhangi bir
müdahalede bulunmadan, yerel para birimlerinin deðerlenmesine göz yummaktýr. Ancak, geçmiþ
olumsuz tecrübelerden dersini fazlasýyla almýþ politika yapýcýlar, bunun ülke rekabetini düþürecek bir
politika tercihi olduðunun farkýndadýrlar. Ýkinci seçenek ise, yerel para biriminin deðerlenmesine
merkez bankasý döviz kuru müdahaleleri ile sýnýrlamaktýr. Yakýn zamanda, Ýsrail, Peru, Kolombiya,
Güney Afrika ve Türkiye bu seçeneði tercih eden ülkeler olarak ön plana çýkmýþtýr. Kýsa vadeli sermaye
akýmlarýnýn, hýzla büyüyen ve halihazýrda aþýrý ýsýnmýþ ekonomilerde uluslararasý rezervlerin gereðinden
fazla büyümesine, kredi geniþlemesi aracýlýðýyla da makro ve finansal istikrarý için risk unsurlarý olan
varlýk balonlarý ve enflasyonun oluþmasýna neden olduðu bilinmektedir.
Baþvurulan diðer bir seçenek de, sermaye kontrolleridir. Ýktisadi literatürde6 de pek çok kez ifade
edildiði üzere, sermaye kontrollerinin güçlü sermaye akýmlarýný durdurmaktan ziyade; akýmlarýn
kompozisyonunda bir deðiþime vesile olduðu bilinmektedir. Bu uygulamaya örnek olarak Endonezya'nýn
bazý borç enstrümanlarýnýn vadelerine alt limit getirmiþ olmasý verilebilir. Tayland ise, tahvil getirilerine
stopaj vergisi getirirken; yerel para birimi Real'in aþýrý deðerlenmesinden endiþe eden Brezilya,
yabancýlarýn tahvil alýmlarýna uygulanan vergi oranlarýný yaklaþýk iki katýna yükseltmiþtir.
Geliþmekte olan ülkelerin sermaye akýmlarýna karþý aldýklarý önlemler açýsýndan kendi aralarýnda
ayrýþtýðý görülmektedir. Kriz döneminde, Latin Amerika ve EMEA'daki geliþmekte olan ekonomilerin
kur esnekliði bakýmýndan daha rahat davrandýklarý görülmüþtür. Görece daha yüksek uluslararasý
rezerve sahip olan Asya'daki ekonomilerin ise döviz kuruna daha sert müdahalelerde bulunduðu;
bunun da, Asya'da yerel para birimlerindeki aþýrý deðerlenmenin diðer geliþmekte olan ülkelere kýyasla
daha sýnýrlý kalmasýna sebep olmuþtur.
(4) Robin Koepke, Julien Mazzacunati ve Phil Suttle, 2010 October Capital Flows to Emerging Market
Economies, The Institute
of International Finance Publications, 4 Ekim 2010.
(5) Ibid.
(6) Sermaye akýmlarý ve geliþmekte olan ülke tecrübelerine iliþkin kapsamlý ve güncel bir çalýþma için bakýnýz; José Antonio Cordero
ve Juan Antonio Montecino, Capital Controls and Monetary Policy in Developing Countries, Center for Economic and Policy
Research, Nisan 2010.
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2. TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNE GENEL BAKIÞ
Türkiye ekonomisi, 2002 - 2007 yýllarý arasýnda güçlü ve kesintisiz bir büyüme performansý
sergilemiþtir. Bu baþarýnýn arkasýnda, 2001 Bankacýlýk Krizi'nin ardýndan hayata geçirilen yapýsal
reformlar, makroekonomik politikalarda kazanýlan istikrar, kamu borç ve bütçe göstergelerindeki
disiplin anlayýþý, Merkez Bankasý'na özerklik kazandýrýlmasý, enflasyonun kontrol altýna alýnmasý
ve tüm bunlarý besleyen politik istikrar gibi unsurlar bulunmaktadýr. Ayný zamanda AB ile
iliþkilerin kuvvetlendirilip, adaylýk statüsünün elde edilmesi ve baþarýyla yürütülen IMF Standby Programý'nýn da etkisiyle, Türkiye'ye duyulan küresel ilgi ve güven artmýþtýr. Maalesef, bu
olumlu gidiþat, 2007 yýlýnda bozulma eðilimi baþ gösteren bütçe göstergeleri ve 2008 yýlýnýn
sonbaharýnda patlak veren küresel krizle birlikte sekteye uðramýþ ve yirmiyedi çeyrek üst üste
büyüyen Türkiye ekonomisi, 2008'in son çeyreðini küçülerek kapatmýþtýr.
Makroekonomik dengeleri güçlü ve saðlam bankacýlýk sektörü ile bu vakte kadar baþarýlý bir
performans sergilemiþ olan Türkiye ekonomisi, 2008 - 2009 küresel krizinde, geliþmiþ ülke
ekonomilerindeki kadar aðýr olmasa da, ciddi bir darbe almýþtýr. Birbiriyle yakýndan ilintili üç
kanal aracýlýðýyla Türkiye ekonomisi krizden etkilenmiþtir. Bunlardan en çarpýcý olaný, dýþ
talepteki keskin daralma sonucu ihracatýn muazzam bir þekilde düþmesidir. Dýþ finansmanda
yaþanan güçlükler sonucu oluþan likidite darboðazý özellikle reel kesimi sýkýntýya sokarken; artan
belirsizliklerle paralel olarak yatýrým ve tüketim kararlarýnýn ertelenmesi de iktisadi faaliyetlerin
ciddi oranda yavaþlamasýna neden olmuþtur. Sonuç itibariyle, Türkiye ekonomisi 2009 yýlýnýn
birinci çeyreðinde, yüzde 14.6'lýk tarihi daralma ile OECD ve G20 ülkeleri arasýnda da en çok
küçülen ekonomilerden biri olmuþtur.
2.1. Büyüme
2008 - 2009 krizine karþý küresel çapta alýnan yüksek boyutlu parasal ve mali tedbirlerin yardýmýyla,
küresel toparlanma beklenenden önce baþlamýþ; 2009 yýlýnda dünya ekonomisinde daralma
yüzde 0.6 ile sýnýrlý kalmýþ, Türkiye ekonomisi ise nispeten güçlü makro parametreler ve güçlü
bankacýlýk kesimine raðmen yüzde 4.7 oranýnda küçülmüþtür.
2009 yýlý ikinci çeyrek itibariyle, Türkiye ekonomisinde canlanma eðilimi baþlamýþtýr. Krize karþý
alýnan mali ve parasal tedbirler sonucunda belirsizliklerin azalmasý, tüketici güveninin yeniden
artmasý ve kredi koþullarýnýn iyileþmesi sonucu, 2010 yýlýnda bu canlanma eðiliminin hýzlanarak
arttýðý görülmüþtür.
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Gayri Safi Yurtiçi Hasýla
(sabit, % deðiþim)

Kaynak: TÜÝK

2010un ilk yarýsýnda özellikle olumlu baz etkisi ve iç talepteki keskin toparlanma sonucu
yüzde 11lik çift haneli bir büyüme kaydedilmiþtir. Olumlu baz etkisinin yýlýn üçüncü çeyreðinde
etkisini yitirmesi ve Avrupa ekonomilerinde ortaya çýkan mali sorunlarýn gecikmeli etkileriyle,
ilk iki çeyrekte yakalanan yüksek büyüme oranlarý yerini nispeten daha ýlýmlý yüzde 5.5lik
bir büyümeye býrakmýþtýr. Yýlýn son çeyreðinde iktisadi faaliyette gözlemlenen bu kýsmi
yavaþlamanýn, önümüzdeki yýl olumlu baz etkisinin de kaybolmasý ile, daha da hýzlanmasý
beklenmektedir.
2010 yýlýnýn ilk dokuz ayýnda, üretim yönlü GSYH bileþenleri incelendiðinde, özellikle imalat
sanayi, inþaat, ulaþtýrma ve ticaretin en yüksek katma deðer artýþýnýn kaydedildiði faaliyet kollarý
olduðu ortaya çýkmaktadýr. 2009 yýlýnda yüzde 16lýk en keskin daralmalardan birini yaþayan,
istihdam yaratmasý ve üretimi arttýrmasý ile Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri
olan inþaat sektörünün, 2010un ilk dokuz ayýnda yüzde 18.3lük artýþ ile en hýzlý büyüyen faaliyet
kollarýndan biri olduðu görülmektedir.
Harcamalar yönlü GSYH büyümesinin kompozisyonu, yýl boyunca iç talepteki ve dýþ talepteki
ayrýþmanýn daha belirginleþtiðini göstermektedir. Özel kesim tüketim ve yatýrýmlarýndaki istikrarlý
artýþ, talep yönlü canlanmanýn itici gücü olmuþtur. Yerleþik hane halký tüketimi, 2009 yýlýný yüzde
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2.2lik bir daralmayla kapatmýþken, 2010un ilk dokuz ayýnda, ortalama yüzde 7.5lik önemli bir
artýþ kaydedilmiþtir. Özel sektörün yatýrým harcamalarýnda ise, yýlýn ilk dokuz ayýnda ortalama
yüzde 30 civarýnda yüksek bir artýþ kaydedilirken, 2009 yýlýnýn yüzde 21.3lük bir daralma ile
kapatýldýðý görülmektedir.

Talep Bileþenlerinin GSYH Büyümesine Katkýsý

Kaynak: TÜÝK

2.2 Ýstihdam Piyasasý
2010 yýlýnda geliþmiþ ülke ekonomilerinde istihdam piyasalarýnýn henüz tam anlamýyla toparlanmadýðý
görülürken, geliþmekte olan ekonomilerin istihdam piyasalarýndaki gidiþatýn daha olumlu bir
seyir izlediði görülmektedir.
Küresel krizin etkisiyle, 2009 yýlýnda Türkiye ekonomisinde (Þubat 2009, yüzde 16.1) tarihi iþsizlik
seviyelerine ulaþýlmýþtýr. 2010 yýlý, bir önceki yýl tecrübe edilen ürkütücü seviyelerin geride
býrakýldýðý ve görece bir iyileþmenin yaþandýðý bir yýl olmuþtur. Eylül 2010 itibarýyla, iþsizlik oraný
yüzde 11.3 olarak gerçekleþirken, tarýmdýþý iþsizlik oraný da yüzde 14.3 seviyesinde olmuþtur.
Mevsimsellikten arýndýrýlmýþ veriler, iþsizlik oranlarýnýn kriz öncesi seviyelerin halen üzerinde
seyrettiðini göstermektedir. Eylül 2010 itibarýyla, mevsim etkisinden arýndýrýlmýþ veri yüzde 11.8'i
gösterirken, Nisan 2010'dan itibaren de iþsizliðin yüzde 12'ler seviyesinde sabitlenmiþ olduðu
tespit edilmektedir.
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Ýþsizlik Oraný (%)

Kaynak: TÜÝK

Eylül 2010 itibarýyla tarým, sanayi, inþaat ve hizmet sektörlerinde istihdam edilenlerin genel
istihdam içerisindeki paylarý sýrasýyla; yüzde 26.1, yüzde 19.5, yüzde 6.6 ve yüzde 47.7 olmuþtur.
Yine ayný dönemde, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre, tarým, sanayi ve inþaat sektörlerinde istihdam
edilenlerin paylarýnýn sýrasýyla yüzde 0.06, yüzde 0.61 ve yüzde 0.21 arttýðý, hizmet sektörünün
toplam istihdam edilenler içindeki payýnýn ise yüzde 0.87 gerilediði görülmektedir.
Ýktisadi faaliyette görülen belirgin toparlanmaya raðmen, küresel ekonomik toparlanmanýn hala
tam tesis edilememiþ olmasý, iþsizliðin yapýsal unsurlarý, demografik geliþmeler ve istihdam
piyasasý üzerindeki vergi yükleri gibi faktörler nedeniyle; Türkiye'de istihdam artýþý tam olarak
büyümeye paralellik arz etmemektedir. Ýstihdam piyasasýnda kriz öncesi seviyelere ulaþmak
kademeli ve yavaþ olacaktýr.
2.3 Enflasyon ve Para Politikasý
2008-2009 krizi ekonomik politikalarýn tasarým ve uygulama süreçlerinde küresel çapta temel
deðiþikliklere gidilmesine neden olmuþtur. Özellikle para ve maliye politikalarýnda yaþanan
dönüþüm çarpýcýdýr. Krize dek, özellikle "fiyat istikrarý" üzerine odaklanan Merkez Bankalarýnýn
kriz ile birlikte "finansal istikrar" konusunda daha pro-aktif ve hassas bir tutum içine girdikleri
görülmektedir. Para politikasý tarafýndan bakýldýðýnda küresel ölçekte yaþanan bu dönüþüme
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasý'nýn (TCMB) da kayýtsýz kalmadýðý görülmektedir.
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2010 yýlý sonunda enflasyon göstergelerinin bir önceki yýla göre daha düþük bir seviyede yýlý
sonlandýrdýðý anlaþýlmaktadýr. Yýlýn ilk çeyreðinde artýþ eðiliminde olan manþet enflasyon, takip
eden dönemde dalgalý bir seyir izlemiþ; son çeyrekte ise düþüþ trendine girmiþtir. Yýlýn son
çeyreðinde yakalanan bu düþük enflasyon eðilimine paralel olarak, çekirdek enflasyon göstergeleri
de tarihi en düþük seviyelerini görmüþtür. Sonuç itibariyle, yýllýk TÜFE 2010 yýlýný yüzde 6.4 ile
Merkez Bankasý'nýn yüzde 6.5'lik hedefinin altýnda kapatýrken; ÜFE yýlý yüzde 8.9'luk bir düzeyde
sonlandýrmýþtýr.

Yýllýk Enflasyon (%)

Kaynak: TÜÝK

TÜFE'de yýl boyunca izlenen dalgalý seyirde, temelde gýda fiyatlarýndaki oynaklýðýn etkili olduðu
görülmektedir. Ancak, TCMB'nin 2010 yýl sonu için öngördüðü yüzde 10.5'lik gýda enflasyonu,
yýlsonunda yüzde 7.0 olarak gerçekleþerek olumlu bir sürpriz yapmýþtýr. Yýl içerisinde arz ve
talep koþullarýna fazlasýyla duyarlý olan taze sebze-meyve tüketimi ve artan et fiyatlarý gündemi
oldukça çok meþgul etmiþtir. Özellikle, et fiyatlarýndaki artýþý kontrol altýna almak maksadýyla,
Tarým Bakanlýðý et ithalatýna yönelik yeni düzenlemelere gitmiþtir.
Yýl içerisinde temel çekirdek enflasyon göstergeleri kimi zaman yüzde 5.0'lýk orta vadeli enflasyon
hedefinin üzerine çýksa da I tanýmlý (gýda, içecek, enerji, alkollü içki-tütün, altýn hariç) gösterge,
Nisan ayý ile birlikte düþüþ trendine girmiþ; Ekim 2010 tarihinde yüzde 2.5 ile tarihi düþük
düzeyini görmüþtür. Yýl içerisinde çekirdek göstergelerde yaþanan bu düþüþ eðilimi, TCMB'nin
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faiz artýrým kararlarýnýn ileriye alýnmasýnda da önemli rol oynamýþtýr. Önümüzdeki yýl enflasyon
geliþmelerinde baz etkisinin yaný sýra, gýda ve emtia fiyatlarýnýn seyrinin belirgin rol oynamasý
beklenmektedir. 2011 yýlýnýn ilk iki ayýnda, 2010 yýlýnýn baþýnda yapýlan vergi artýþlarýnýn geri
alýnmasý ve oluþan yüksek baz etkisi sonucu yýllýk enflasyon rakamýnýn yüzde 4.0 seviyelerine
gerilemesi beklenmektedir.
Tarým fiyatlarýndaki dalgalý seyir 2010 yýlýnda ÜFE'nin de dalgalý bir seyir izlemesine sebep
olmuþtur. Eylül 2009'dan bu yana artýþ eðilimini sürdüren yýllýk ÜFE, Nisan 2010'da yüzde 10.45
ile yýl içerisindeki en yüksek deðerine ulaþmýþtýr. Yýlýn geri kalýnýnda oynak bir seyir izleyen
ÜFE, 2010 yýlýný yüzde 8.9 seviyesinde tamamlamýþtýr.
Kriz sonrasý yeni konjonktürde,




Ýç-dýþ talep dengesizliðinin iyice artmasý
Geliþmekte olan ülkelere yoðun sermaye akýþý
Sermaye akýmlarýnýn kompozisyonunun deðiþmesi

sonucu, olasý varlýk balonlarýnýn oluþmasýný önlenmek ve cari açýðýn finansal istikrarý tehdit
edecek boyutlara ulaþmasýný engellemek amacýyla; TCMB para politikasý duruþunda kademeli
bir deðiþime gitmiþtir. Bu minvalde, TCMB Mayýs 2010'da finansal istikrarýn tesisi için alýnmasý
gereken tedbirleri "Çýkýþ Stratejisi" adlý politika çerçevesi dokümaný ile kamuoyuna duyurmuþtur.
Yeni stratejik yönetiminin temel unsurlarýný7 içeren bu doküman ile; TCMB para politikasý
araçlarýnda çeþitlendirmeye gitmiþ ve politika faizinin yaný sýra, munzam karþýlýk oranlarý ve
likidite yönetimi gibi araçlardan yararlanmaya baþlamýþtýr.
TCMB 2010 yýlý politika tedbirleri8 þu þekilde özetlenebilir;
 Teknik faiz ayarlamasý ve daha etkin likidite yönetimi amacýyla koridor sisteminin uygulamaya
konulmasý (18 Eylül 2010)
 Zorunlu karþýlýklar oranlarýnýn arttýrýlmasý (23 Eylül 2010)
 Zorunlu karþýlýklara faiz ödenmesinin durdurulmasý (23 Eylül 2010)
 Rezerv birikimi için daha esnek bir mekanizmanýn devreye sokulmasý (04 Ekim 2010)
 3 Aylýk repo ihalelerine son verilmesi (14 Ekim 2010)
 TCMB Borçlanma Faiz Oranlarýnýn 5 puan düþürülmesi (16 Eylül, 14 Ekim, 12 Kasým, 16
Aralýk 2010)
 Politika faiz oranlarýnýn 50 baz puan indirilmesi (16 Aralýk 2010)
 Zorunlu karþýlýklarýn mevduat vade yapýlarýna göre belirlenmesi ve kapsamýnýn geniþletilmesi
(17 Aralýk 2010)
(7) TCMBnin Yeni Stratejik Yönetiminin Temelleri: (1) Daha çok özkaynak kullanýmý, daha basiretli borçlanma, (2)
yurtiçi ve yurtdýþý borçlanma ile mevduatýn vadesinin uzatýlmasý, (3) kamu ve özel sektörün döviz pozisyonunun
güçlendirilmesi, (4) vadeli iþlem ve opsiyon borsasý gibi araçlarla kur risk yönetiminin daha etkin saðlanmasý.
(8) TCMB Baþkaný Sayýn Durmuþ Yýlmazýn Konya Sanayi Odasý Sunumu, 18 Aralýk 2010.
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2.4 Kamu Maliyesi
2008 - 2009 krizi sonucu küresel çapta iktisadi faaliyetlerin keskin bir þekilde daralmasý sonucu
kamu gelirleri keskin bir düþüþ yaþamýþ, küresel durgunlukla mücadele etmek için büyük ölçekte
mali canlandýrma paketleri devreye sokulmuþtur. Özellikle geliþmiþ ülkelerde daha önce benzeri
görülmemiþ düzeylere ulaþan söz konusu bu müdahaleler sonucu, ekonomik faaliyetler istikrar
kazanmýþ ve iktisadi canlanma hafif de olsa baþlamýþtýr. Ancak bu ülkelerde bütçe ve borç
göstergeleri ciddi tahribata uðramýþtýr. Geliþmekte olan ekonomilerde ise, daha küçük boyutta
kamu müdahalelerine baþvurulmasý ve halihazýrda bu ülkelerin kriz öncesi bütçe ve borç
göstergelerinin nispeten iyi bir görünüme sahip olmasý, bu ülkelerdeki bozulmanýn görece daha
sýnýrlý kalmasýný saðlamýþtýr. Benzeri þekilde, kriz nedeniyle Türkiye ekonomisinde mali canlandýrma
paketleri devreye sokulmuþ ve 2009 yýlýnda merkezi yönetim bütçe açýðýnýn milli gelire oraný
yüzde 5.5 düzeyine çýkmýþtýr.

Bütçe Açýðý / GSYH (%)

Kaynak: Maliye Bakanlýðý
* OVP Hedef (2011-2013)

2010 yýlýnda ise, gerek iktisadi faaliyetteki beklenenden daha erken ve güçlü toparlanma sonucu
artan vergi gelirleri, gerekse de faiz giderlerindeki düþüþler kamu mali dengelerinin olumlu bir
seyir izlemesine neden olmuþtur. Ýktisadi faaliyetteki istikrarlý toparlanma ve yapýlan vergi
ayarlamalarý sonucu vergi gelirlerinin hýzlý ve keskin bir þekilde arttýðý görülürken; harcamalar
tarafýnda ise, özellikle faiz dýþý harcamalarýn kontrol altýna alýnmasý ve iç borçlanma giderlerindeki
düþüþe paralel faiz giderlerindeki azalma; merkezi yönetim bütçesindeki bu olumlu seyre katký
yapmýþtýr.
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AB Tanýmlý Genel Yönetim Nomihal Borç Stoku / GSYH (%)

Kaynak: Hazine Müsteþarlýðý
* OVP Hedef (2011-2013)

2010 yýlý ilk onbir ayýnda merkezi yönetim bütçesi 23.5 milyar TL açýk verirken, faiz dýþý fazla
23 milyar TL seviyesinde gerçekleþmiþtir. Bütçe giderleri ayný dönemde 255.8 milyar TL olurken;
bütçe gelirleri ise 232.3 milyar TL olmuþtur.
Türkiye'de bütçe gelirlerinin büyümeye aþýrý duyarlý olduðu ve neredeyse bütçe gelirlerinin
yüzde 70'inine yakýn bir kýsmýnýn tüketimden alýnan dolaylý vergilerden saðlandýðý hatýrlanacak
olursa (OECD ortalamasý yüzde 35), 2010 yýlýnda bütçenin gelir tarafýnda kaydedilen iyileþmede
vergi gelirleri kaynaklý keskin artýþýn rolü bir kez daha vurgulanmalýdýr. Vergi gelirleri, bir önceki
yýlýn ilk onbir ayýna kýyasla, yüzde 24.8'lik keskin bir artýþla 192.6 milyar TL düzeyini bulmuþtur.
Harcamalar cephesinde ise, faiz hariç bütçe harcamalarýnýn görece kontrollü ve yavaþ bir seyir
izlediði görülmektedir. Nitekim, 2010 yýlý Ocak-Kasým döneminde, faiz hariç bütçe harcamalarý
bir önceki yýlýn ayný dönemine göre yüzde 11.7 oranýnda artarak 209.3 milyar TL olmuþtur.
2011 - 2013 dönemi kapsayan ve hükümetin temel politika çerçevesini çizen doküman olarak
tanýmlanabilecek Orta Vadeli Program (OVP) Ekim 2010'da kamuoyu ile paylaþýlmýþtýr. 2010
yýlýnda yaþanan mali iyileþmenin, önümüzdeki dönemlerde devam etmesi beklenmektedir.
Harcamalar tarafýnda iç borçlanma faizlerindeki düþüþe paralel faiz giderlerinin azaltýlmasý
hedeflenmektedir. Gelirler tarafýnda ise vergi denetim kapasitesini etkili ve güçlü hale getirecek
yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi suretiyle vergi tabanýnýn geniþletilmesi ve bunun soncunda
da vergi gelirlerinin arttýrýlmasý, önümüzdeki dönemlerde maliye politikasýnda "sýnýrlý" ve
"kademeli" bir sýkýlaþmanýn hedeflendiðini göstermektedir.
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2010 yýlýnda düþen reel faizler sayesinde kamu kesimi borçlanma gereði belirgin olarak azalýrken,
yýlýn ilk onbir ayýnda borçlanmanýn reel maliyetinin düþmesinin kamu borç göstergelerine olumlu
yansýdýðý görülmektedir. Borçlanmanýn ortalama vadesi uzarken, borçlanma içinde TL cinsi
borcun payý da artmýþtýr. Merkezi yönetim toplam borç stoku yýlbaþýndan Kasým ayýna kadar
olan dönemde yüzde 5.6'lýk artýþla 465.5 milyar TL olmuþtur. Toplam borç stokunun yüzde
74.6'sýný oluþturan iç borç stoku 350.8 milyar TL seviyesindeyken, dýþ borç stoku 114.6 milyar
TL olmuþtur. OVP (2011 - 2013) tahminine göre ise 2010 yýlýnda bu oranýn yüzde 42.3 olmasý
beklenmektedir. Euro Bölgesi'nde yüzde 79 civarýnda seyreden bu oranýn Türkiye'de görece
daha düþük seviyelerde seyretmesi, Türkiye için olumludur. Mali kuralý hayata geçirmeye ramak
kala vazgeçen ve 2011 yýlý Haziran ayýnda genel seçimlere gidecek olan Türkiye, "kontrollü"
mali sýkýlaþmaya ve bütçe göstergelerinde iyileþmeye devam etmelidir. Bu yönde atýlacak adýmlar,
Türkiye'nin realitesini yansýtmadýðý iddia edilen kredi notunun da, seçim sonrasýnda arttýrýlmasý
için bir baský unsuru olacaktýr.
2.5 Dýþ Ticaret ve Ödemeler Dengesi
Küresel krizin 2008 yýlý son çeyreði ile daha belirgin hissedilmesi, birçok ülkede olduðu gibi
Türkiye'de de iç ve dýþ talebin önemli ölçüde azalmasýna neden olmuþtur. 2009 yýlý ikinci
yarýsýndan sonra gerek küresel ekonomideki göstergelerin bir nebze olsa da düzelmesi, gerekse
de Türkiye ekonomisinde toparlanmanýn hýz kazanmasý dýþ ticaret görünümünün seyrini
etkilemiþtir.
Düzelen ekonomik görünüm ve iç talep yönlü büyümenin öne çýkmasý, 2009 yýlý son çeyreðiyle
hýz kazanan dýþ ticaret açýðýnýn, 2010 yýlý Ocak-Kasým döneminde de sürmesine neden olmuþtur.
Bu dönemde özellikle küresel ekonomideki sorunlarýn tam anlamýyla giderilememiþ olmasý ve
Türkiye'nin en büyük ihracat pazarý olan AB'nin borç krizi ile çalkalanmasý, ihracat rakamlarýnýn
ithalat rakamlarýna oranla daha yavaþ seyretmesine neden olmuþtur. 2010 yýlýnda dýþ ticaret
açýðýnýn önemli derecede artmasýnda, düþük faiz ortamýnýn desteði ile artan kredi hacmi ve
TL'nin reel olarak deðerli olmasý görülmektedir.
2009 yýlý Ocak-Kasým döneminde 33.8 milyar ABD dolarý seviyesinde olan dýþ ticaret açýðý, 2010
yýlý ayný döneminde yüzde 85.8'lik keskin bir artýþla 62.8 milyar ABD dolarýna týrmanmýþtýr.
Kasým 2010'da 12 aylýk kümülatif dýþ ticaret açýðý bir önceki yýlýn ayný dönemine göre yüzde
80.7 artarak 67.8 milyar seviyesine ulaþmýþtýr. 2010 yýlý Ocak-Kasým döneminde ihracat bir önceki
yýla göre yüzde 10.9 artýp 102.1 milyar ABD dolarýna ulaþýrken, ithalattaki artýþ yüzde 31 ile 164.9
milyar ABD dolarýna ulaþmýþtýr. Yýl içerisinde iç ve dýþ talepteki ayrýþmanýn belirginleþmesi,
ihracatýn ithalatý karþýlama oranýný düþürmüþ, 2009 Kasým ayýnda yüzde 70.6 olan bu oran, 2010
Kasým ayý itibariyle yüzde 55.1'e gerilemiþtir.
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Ýthalat ve Ýhracat
(yýllýk % deðiþim*)

Kaynak: Reuters EcoWin
*12 aylýk toplam ihracat ve ithalatýn bir önceki senenin ayný ayýna oranla artýþý

2010 yýlýnda AB ekonomilerinin sergilediði cýlýz büyüme performansý ve borç sorunlarý, bu ülke
grubuna yapýlan ihracatýn genel ihracat artýþ hýzýna göre geride kalmasýna sebep olmuþtur. Kasým
2010'da bu ülkelere yapýlan ihracat geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde 0.1 gerilerken, Yakýn ve
Ortadoðu ülkelerine yapýlan ihracat yüzde 19.8 artýþ kaydetmiþtir. Halen AB-27 ülkeleri, toplam
ihracattaki yüzde 46.3'lük (2010'nýn ilk 11 ayý itibariyle) paylarý ile Türkiye'nin en önemli ihracat
pazarý olarak dikkat çekerken, Yakýn ve Ortadoðu ülkelerinin toplam ihracat içindeki payý yüzde
20.3'e yükselmiþtir. Bu geliþme, krizle birlikte Türk ihracatçýlarýnýn hýzlý ve pro-aktif bir tutumla
ihracat pazarlarýný çeþitlendirme yönünde baþarýlý bir adým attýklarýna iþaret etmektedir.
Türkiye'nin potansiyel büyüme oranýna yaklaþmasýyla birlikte ithalat talebi aþýrý artýþ göstermiþ
ve cari açýðýn derinleþmesi hýzlanmýþtýr. Cari iþlemler açýðýnýn derinleþmesine yurtiçi talebin yaný
sýra daha sýnýrlý da olsa reel kur haraketlerinin de rol oynadýðý düþünülmektedir. Kasým ayýnda
cari açýk 5.9 milyar ABD dolarý olarak gerçekleþmiþtir. Bu geliþme, bir önceki yýlýn ayný ayýnda
1.8 milyar ABD dolarý seviyesine göre yüzde 225'lik artýþa iþaret etmektedir. Böylece, 2010 yýlý
Ocak-Kasým döneminde cari açýk 41.6 milyar ABD dolarý ile bir önceki yýl 11 milyar ABD dolarý
olan seviyesine göre yüzde 277'lik oranýnda ciddi bir artýþ kaydetmiþtir.
Dikkat edilmesi gereken diðer bir nokta, enerji hariç cari iþlemler dengesinin Kasým 2010 itibariyle
kriz öncesi seviyeleri yakalamýþ olmasýdýr. Küresel krizin etkisiyle 2008 yýlý son çeyreðinden
itibaren fazla vermeye baþlayan enerji hariç cari dengenin 2010 yýlý son çeyreði itibariyle açýk

27 TÜSÝAD 2011'e Girerken Dünya ve Türkiye Ekonomisi Raporu

vermeye baþladýðý görülmektedir. Diðer bir ifadeyle Türkiye'de küresel kriz nedeni ile cari
iþlemler açýðýnda geçici bir düzelme yaþanmýþ, ekonomik toparlanma ile birlikte cari açýk yeniden
kýrýlganlýk unsuru olarak ön plana çýkmýþtýr.
Hýzla artan cari açýðýn yaný sýra, bozulan finansman kalitesi de cari açýk tarafýnda endiþelerin
artmasýna neden olmaktadýr. Küresel likiditenin geliþmekte olan ülkelere hýzla artan bir biçimde
yönelmesi, Türkiye gibi ülkelere kýsa vadeli sermaye akýmlarýnýn miktarýný da arttýrmaktadýr.
Artan sermaye giriþlerine yoðun bir þekilde maruz kalan Türkiye ekonomisi, 2010 yýlýnda
bankalarýn ve reel sektörün dýþarýdan borçlanmasý ve aðýrlýklý olarak da kýsa vadeli sermaye
giriþleri suretiyle, cari açýðý finanse etmiþtir. Kasým 2010 itibariyle, 12 aylýk kümülatif doðrudan
yatýrýmlar toplamýnýn geçen senenin ayný dönemine göre yüzde 25'lik azalýþla, 5.044 milyar ABD
dolarýna düþtüðü, portföy yatýrýmlarýnýn ise yüzde 7991'lik sert artýþla 15.859 milyar ABD dolarýna
ulaþtýðý görülmektedir. Kasým 2010'da dikkati çeken diðer bir geliþme de, net hata ve noksan
kalemi üzerinden 2.132 milyar ABD dolarlýk fon giriþi yaþanmasýdýr. Bu rakam, yýl içinde görülen
en yüksek seviye olup, aylýk rakamlar itibariyle, Þubat 2009'dan bu yana yaþana en yüksek
miktarlý fon giriþidir.

Cari Ýþlemler Dengesi
(12 aylýk kümülatif, milyar ABD Dolarý)

Kaynak: TCMB, TÜSÝAD Ekonomik Araþtýrmalar

Ýstikrarlý büyüme performansý ve artýþ eðiliminde olan emtia fiyatlarý, ilerleyen zamanlarda cari
açýðýn derinleþmesinde önemli risk unsurlarý olarak belirmektedir. Merkez Bankasý'nýn kýsa vadeli
sermaye giriþlerini caydýrma amaçlý aldýðý önlemlerin yerinde olduðu, etkilerinin ise 2011 yýlýnýn
ilk aylarýnda belirginleþeceði tahmin edilmektedir. Ancak alýnan bu önlemler, kýsa vadeli ve
geçici müdahaleler olup, Türkiye özelinde adeta yapýsal bir soruna dönüþmüþ olan cari açýðýn
uzun dönemde "kontrollü" ve "sürdürülebilir" bir görünüme kavuþmasý için yeterli deðildir.

3

B Ö L Ü M

TÜSÝAD 2011 MAKROEKONOMÝK
SENARYOLARI
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3. TÜSÝAD 2011 MAKROEKONOMÝK SENARYOLARI
Türkiye 2011 yýlýna, 2010 yýlýndaki öngörülerin üstünde daha yüksek bir büyüme eðilimi ile
girmiþtir. Elbette bu hýzlý toparlanmada, 2009 yýlýnýn özellikle ilk yarýsýnda tecrübe edilmiþ aðýr
daralmanýn baz etkisi de bulunmaktadýr. Ancak baz etkisinin yanýnda, Hükümetin, zamanlý ve
içsel tutarlýlýðý olan bir orta vadeli program ile bekleyiþleri kontrol altýna almasý ve belli ölçülerde
yeni pazarlar aracýlýðýyla geliþtirilen ticaretin rolü bu büyüme performansýnda etkili olmuþtur.
Gerek özel sektör yatýrýmlarý gerekse özel sektör tüketim harcamalarý krizden çýkýþý desteklemiþ,
otomatik dengeleyiciler yoluyla da, kamu kesimi dengeleri önemli bir hasar almadan 2010 yýlý
hedef büyüklüklerine yaklaþýlmýþtýr.
Türkiye ekonomisinin krize baðlý toplam üretim kaybýný, "temel senaryoda" 2011'nin ikinci
yarýsýnda telafi edebileceði tahmin edilmektedir. Türkiye'nin içinde bulunduðu ülke grubunda
bu toparlanma büyük ihtimal ile 2011 yýlýnýn birinci yarýsýnda tamamlanacaktýr.
Öte yandan, Türkiye ekonomisinin düþük iç tasarruf oranýna baðlý olarak büyüme sürecinde
karþý karþýya kaldýðý en temel kýrýlganlýk unsuru olan cari iþlemler açýðý sorununda baþlangýç
noktasýna dönülmüþtür. 2010 yýlýnda milli gelire oraný yüzde 6.0 civarýnda oluþacak olan cari
iþlemler açýðý, 2011 yýlýnda da "temel senaryoda" bir risk unsuru olmaya devam edecektir. Bu
öngörü 2011 yýlýnda artmasý beklenen petrol talebine ve petrol fiyatlarýna baðlý olarak daha da
güçlenecektir. Bu durum "vasati" ve "iyimser" senaryolar için de geçerlidir.
2011 yýlýnda, Türkiye'nin temel ticaret ortaklarýnda radikal bir toparlanmadan ziyade tedrici bir
iyileþmeden bahsetmek mümkündür. ABD'de tasarruf oranlarýnýn yeniden yükselme eðilimine
girmesi, Avrupa'da bankacýlýk ve finans sektörünün konsolidasyonunun devam ediyor olmasý
ve 2011 yýlýnda Ýrlanda ve Yunanistan'da kamu borç stokunun olaðanüstü derecede artma
ihtimali, 2011 yýlýný dýþ talep açýsýndan son derecede kýrýlgan kýlmaktadýr.
Geliþmiþ ülke gruplarýnda, tasarruf oranlarýnýn artmasý ve hatta ayný düzeyde kalmasý durumunda,
bu ülkelerde oluþan tasarrufun, Türkiye dahil tüm geliþen piyasalara akmasý devam edecektir.
Bu baðlamda, Türkiye dahil yeni geliþen piyasa ekonomilerinde yerli paralarýn deðer kazanmasý
söz konusu olacaktýr. 2010 yýlýnda, fon akýmlarýný sýnýrlamak veya kontrol etmek amacýyla, çeþitli
ülkelerde uygulanan önleyici politikalarýn sonuçlarý farklýlýklar arz etmekle birlikte, bu politikalarýn
2011 yýlýnda da devam edeceði öngörülmektedir. 2011 yýlýnda, Türk Lira'sýnýn, doðrudan yabancý
sermaye bileþenine de baðlý olarak yüzde 1.0 ile 4.0 arasýnda deðer kazanacaðý tahmin edilmektedir.
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Türkiye, 2010 yýlý göstergeleri ve krizden çýkýþ yöntemleri ile, geliþmiþ ülke ve geliþmekte olan
ülke gruplarýnýn arasýnda konumlanmaktadýr. Türkiye, piyasa ekonomisinin derinliði, tüketici
davranýþlarý, tüketici borçluluk oranlarý ve tasarruf oranlarý itibariyle, geliþmiþ ekonomilere
yakýnlaþýrken, bankacýlýk sektöründe yeniden yapýlanma ihtiyacý olmamasý açýsýndan yeni geliþen
piyasa ekonomilerine benzerlik arz etmektedir.
Öte yandan, kamu maliyesinde, bu ülkelerin oyun alaný ile karþýlaþtýrýldýðýnda oldukça sýnýrlý
bir mali hareket alaný bulunmaktadýr. Sonuç olarak Türkiye, hem dikkatli ve hatasýz olarak kamu
maliyesinde konsolidasyonu saðlamak, hem de büyümeyi devam ettirebilmek amacýyla mikro
yapýsal unsurlarý süratle hayata geçirmek suretiyle üretkenlik düzeyini artýrmak durumundadýr.
Üstelik bu incelikli politika demetinin, yýlýn ortasýnda gerçekleþtirilecek olan genel seçim yýlý
içinde uygulanmasý söz konusudur. Her ne kadar, 2010 yýlý baþýna kadar, seçime baðlý popülist
bir harcama eðilimi tecrübe edilmemiþ olsa da, seçimlerin yapýsal reform yapabilme yeteneðini
sýnýrladýðý da çok açýktýr.
Türkiye 2011 yýlýna uzun süredir bekleyen ve kýsa-uzun dönemde iþ ve yatýrým ortamý açýsýndan
olaðanüstü öneme sahip olan Türk Ticaret Kanunu gibi önemli bir yapýsal reformu hayata
geçirerek girmiþtir. Keza 2011 yýlýnda uygulamaya girecek olan istihdam paketi, iþgücü piyasasýnda
saðlanacak olan güvenceli esneklik açýsýndan önemli bir dönüþe iþaret etmektedir.
Ancak Türkiye ekonomisinde sürdürülebilir büyümeyi sýnýrlayan ve son kertede iþ ve yatýrým
ortamýný da olumlu etkileyen "toplam faktör verimliliði" reformlarý henüz arzu edilen düzeylerde
deðildir. Kayýtdýþý ile mücadele, eðitimin kalitesi, kadýnýn iþgücüne katýlýmý, bölgesel kalkýnma,
inovasyon ve teknoloji kapasitesi, enerji ve alt yapý sektörlerinde liberalizasyon gibi verimlilik
politikalarý Türkiye'nin uzun dönemli büyümesini etkileyen temel unsurlardýr. Üstelik bu alanlarda
gerçekleþtirilecek reformlarýn sonucu ancak orta ve uzun dönemde görülebilmektedir. Gösterim
amacýyla aþaðýda sunulan grafikten de anlaþýlacaðý üzere, Türkiye ancak bu politikalar ile uzun
dönemde tasarruf veya yatýrým oranýný artýrabilecek ve süregelen en temel sorunu olan iþsizlikle
mücadele edebilecektir.
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Biz Büyümesi Nasýl Okuyoruz?
Türkiye Ekonomisinin Büyüme Bileþenleri

TÜSÝAD'ýn büyümeye yönelik tahlilileri yukarýda gösterim amaçlý sunulmuþ yaklaþým esas alýnarak
hazýrlanmaktadýr. Büyüme uzun dönemde sadece yatýrým oraný tarafýndan belirlenirken; kýsa
dönemde, etkili makro ekonomik politika, toplam faktör verimliliði ve iþ-yatýrým ortamý deðiþkenleri
ile belirlenmektedir. Siyasi istikrar ise hem kýsa hem de orta dönemde büyümenin bir bileþeni
olarak deðerlendirilmektedir.
Büyüme, kýsa ve orta dönemde makro politikalara daha fazla duyarlýyken, orta ve uzun dönemde
ekonomi politikalarý yerini, politika tercihlerinin daha az etkili olabileceði beþeri ve demografik
unsurlara býrakmaktadýr.
2011 yýlý ekonomik deðiþkenleri, bu arka plan deðerlendirmeler baðlamýnda üç senaryo
çerçevesinde gerçekleþtirilmiþtir9.
Senaryo (A) "vasati senaryodur" ve gerek maliye gerekse para politikalarýnýn Orta Vadeli Program
hedef ve varsayýmlarýndan önemli derecede sapacaðý durumunu varsaymaktadýr. Keza, dýþ talebi
belirleyen unsurlarda da en kötümser olmasa da vasati bir geliþme sergileneceði varsayýlmýþtýr.
Bu senaryoda, 2011 yýlýnda gerçekleþtirilecek genel seçimlerin mikro reform alanýný da büyük
ölçüde yok edeceði varsayýlmýþtýr.
(9) 2011 yýlý Türkiye ekonomisi senaryolarý, TÜSÝAD Zaman Serisi Modeli temel alýnarak hesaplanmýþtýr.
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Senaryo (B) "temel senaryodur" ve doðal olarak gerçekleþmesi istatistiki olarak daha yüksek bir
olasýlýða sahiptir. Bu senaryo, mütevazý hedefler ve varsayýmlar ile hazýrlanmýþ olan Orta Vadeli
Program'ýn kapalý ve açýk olan tüm varsayýmlarýný kabul etmektedir. Dýþ talep ise uluslararasý
kurumlarýn öngörüleriyle bire bir örtüþmektedir. Keza yapýsal reform alanýnda sýnýrlý sayýda
reformun hayata geçirileceði öngörülmüþtür.
Senaryo (C) ise iyimser bir senaryodur ancak ulaþýlamayacak bir senaryo deðildir. Temel
farklýlýk, 2011 yýlýnýn mikro reformlar açýsýndan tam olarak deðerlendirilebileceði ve dýþ talebin
öngörülenden sýnýrlý oranda da olsa daha yukarýda gerçekleþebileceðini varsaymaktadýr.
Tüm senaryolarda TÜSÝAD'ýn her üç ayda bir gerçekleþtirdiði TÜSÝAD CEO Beklenti Endeksi'nin
içeriðinde bulunan ve yatýrýmcý davranýþý ile ilgili beklentiler ve yatýrým ortamýnýn gerektirdiði
reform alanlarýna yönelik öngörülerden senaryonun niteliði ile tutarlý bir þekilde yararlanýlmýþtýr.
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TÜSÝAD 2011
Makroekonomik Senaryolarý
Büyüme
Özel Tüketim Harcamalarý Artýþý
Özel Sabit Sermaye Yatýrýmlarý Artýþý

-2.2
-22.3

Enflasyon, GSYH Deflatörü
Bütçe Açýðý / GSYH, %
Kamu Borç Stoku / GSYH, %
Ýhracat, FOB, Mlr Dolar
Ýthalat, CIF, Mlr Dolar
Cari Ýþlemler Açýðý / GSYH,%
Ýþsizlik, %
Reel Kur Endeksi (TÜFE Bazlý, TCMB),%
Reel Faiz (Ortalama Ýç Borçlanma Faizi)

6.1

(1): Gerçekleþme tahminidir.
(2) 2011 Senaryolarý TÜSÝAD Zaman Serisi Modeli Kullanýlarak geliþtirilmiþtir.
Senaryo A: Vasati
Senaryo B: Temel
Senaryo C: Ýyimser
Senaryolarýn dýþsal deðiþkenleri:
Kamu Gelir ve Giderleri
Para Politikasý Hedeflerinin Tutturulmasý
Dýþ Ekonomik Büyüme
Mikro Yapýsallarda Ýyileþme; "Dünya Rekabet Edebilirlik" ve "Doing Business"
endekslerinde Türkiye'nin Pozisyonu
 TÜSÝAD CEO Beklenti Endeksi Öngörüleri





A, B ve C Senaryolarýnda ilgili dýþsal deðiþkenlerin çeþitli bileþkeleri kullanýlmýþtýr.
Hiçbir senaryoda tümüyle olumsuz veya tümüyle olumlu seçenekler kullanýlmamýþtýr.
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