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‘Kredi büyümesi yavaşlamazsa politikalar daha fazla
sıkılaşabilir”
Kredi büyümesindeki yavaşlama belirginleşmezse, maliye politikalarının seçimden
sonra sıkılaştırılması bekleniyor. ING Bank Başekonomisti Sengül Dağdeviren, Nisan
sonunda yüzde 4,26’ya yükselen yıllık TÜFE’nin Temmuz ayında yüzde 7’ye
yaklaşabileceğini söyledi.
Piyasada önümüzdeki dönemde kredi büyümesindeki yavaşlama belirginleşmezse maliye
politikalarının sıkılaşması bekleniyor. ING Bank Başekonomisti Sengül Dağdeviren,
Türkiye ve dünyada ekonomi gündemine ilişkin beklentileri ve gerçekleşmeleri yorumluyor.
Global risk iştahının 2007 ABD mortgage krizi öncesi seviyelere kadar yükseldiği rahat bir
Nisan ayının ardından Mayıs hem yurtdışı hem de yurtiçi piyasalarda güçlü düzeltmelerle
başladı. Mayıs ayının başında yaşanan güçlü oynaklığın, yerini önümüzdeki dönemde daha
olumlu bir havaya bırakması bekleniyor.
Dağdeviren, “Euro/Dolar’daki sert iniş ve çıkışlar okyanusun her iki tarafında da
belirsizliklerin devam ettiğini teyit ederken, ABD ve Çin’den son dönemde gelen zayıf veriler
büyümeye dair kaygıları bir miktar arttırmış gibi görünüyor. Ancak bunu aşırı iyimserliğin
düzeltmesi olarak görmek de mümkün. Nitekim piyasanın ABD ekonomisi için 2011 ve 2012
büyüme beklentileri hala yüzde 3’ün üzerinde. ING olarak beklentilerimiz ise sırasıyla yüzde
2,4 ve yüzde 2,6 düzeyinde bulunuyor” dedi.
‘Oynaklığın yerini olumlu havaya bırakması mümkün’
Yaşanan son oynaklığın beklenti dolayısıyla piyasa düzeltmeleri olarak görülebileceğini ifade
eden Dağdeviren, Mayıs ayına ilişkin beklentisini şöyle açıkladı: “ABD’de uzun dönem
ortalamanın (yüzde 2,5) altında bir büyüme öngörüsü için ise şu an hala erken. Buna karşın,
ABD’de parasal genişlemenin sonuna yaklaşılırken Fed politikası ve bunun Amerikan tahvil
piyasalarında yaratabileceği oynaklığa dair kaygılar gündemde yerini koruyabilir. Mayıs
başında yaşanan güçlü oynaklığın önümüzdeki dönemde yerini göreli olumlu bir havaya
bırakması hala mümkün görünüyor.”
Türkiye daha riskli konumda mı?
“Bu ortamda üç ay içinde yüzde 25 artarak GSYH’nin yüzde 6,6’sından yüzde 8’inin üzerine
çıktığı tahmin edilen cari açık düzeyi ile Türkiye’nin ayrı ve daha riskli bir konumda olduğunu
iddia edebilir miyiz? Diğer bir deyişle Türkiye’nin dünya konjonktüründen bağımsız olarak bir
finansman sıkıntısı ile karşılaşma riski var mı?” diye soran Sengül Dağdeviren, yanıtın
prensipte ‘Hayır’ olduğunu söyledi.
‘Kalıcı tedirginlik yaşanmayacak’
Dağdeviren, Merkez Bankası’nın (MB) yaklaşık altı aydır bu riske karşı agresif önlemler
aldığını ve bunların etkilerinin ancak zaman içinde görülebileceğini vurguladı. Kamu

maliyesinde görünümün hala oldukça olumlu değerlendirildiğini ifade eden Dağdeviren şöyle
devam etti: “Aslında son aylarda resmi rezervlerdeki artışın güçlendiği de dikkate alınırsa, en
azından yakın vadede olağanüstü bir gelişme olmadığı sürece kalıcı bir tedirginlik
yaşanmayacağını söyleyebiliriz. MB’nin de ikinci çeyrekten itibaren enerji dışı dış dengede
bir düzelme beklediğini dikkate alırsak, beklentilerimizi değiştirmek için henüz erken ve daha
fazla veriye ihtiyacımız var. Önümüzdeki dönemde eğer kredi büyümesindeki yavaşlama
belirginleşmezse maliye politikalarının 12 Haziran genel seçimleri sonrasında sıkılaştırılması
yönündeki baskılar/beklentiler güçlenebilecektir. Tüm bunlara ek olarak mevcut görünümün
kırılganlığı her ne kadar cari açıkla ilişkili gibi görünse de Nisan ayında çekirdek
enflasyondaki artışın faizlerde yarattığı baskının da gösterdiği üzere yakın dönemde
enflasyona dair gelişmeler çok daha büyük önem taşıyor.”
‘Munzam karşılıklar artabilir’
Sengül Dağdeviren, her ne kadar olumsuz bir sürpriz yaşanmamış, hatta yılın ilk ayları
beklentilerden daha olumlu gerçekleşmiş olsa da enflasyonun yükseleceğini vurguladı.
Dağdeviren, “Nisan sonunda yüzde 4,26’ya yükselen yıllık TÜFE’nin Temmuz ayında yüzde
7’ye yaklaşması oldukça güçlü bir olasılık. Dolayısıyla yukarı yönde olası risklere karşı
MB’nin piyasaları önceden uyarması enflasyon beklentilerinin yönetimi açısından biraz daha
önemli hale geldi. Bu durum önümüzdeki dönemde değişir mi çok net değil ama Türkiye
yatırım çekmeye devam ettiği sürece MB’nin aşırı borçluluğu kontrol etmeye öncelik vermesi
şaşırtıcı olmayacaktır. Temkinli olmak isterse Mayısta da sınırlı bir munzam artışı görebiliriz”
yorumunu yaptı.
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