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ING Bank Baş Ekonomisti Sengül Dağdeviren ekonomi gündemini
yorumladı:

“Yerel kırılganlıklar geride kalıyor ama küresel riskler sürüyor”

-

“2012 yılında Euro bölgesinde negatif büyüme artık kaçınılmaz…”

“Türkiye’de 2012 yılı itibarıyla büyümede yavaşlama eğilimi belirginleşecek…
Büyüme öngörümüz 2011’de %7,2; 2012’de %2,6”

-

-

“Bu tahminlerimize göre 3.çeyrek büyümesi 2011 için yukarı yönde risklerin
devam ettiğini gösterdi, 2012 görünümüne dair aşağı yönde içsel riskler ise
azalıyor…”

-

“Cari açığın 2012 sonunda US$ 58 milyara kadar düşeceğini öngörüyoruz...”
-

“2012’de TL üzerindeki baskı göreli olarak azalacak…

“Merkez Bankası kısa vadeli faizleri yılın ilk yarısında yüksek düzeylerde
tutmaya devam edecek…”
-

Enflasyonda %5 hedefine yakınsama daha uzun zaman alacak…”

ING Bank Baş Ekonomisti Sengül Dağdeviren, küresel ekonomide riskler devam
ederken Türkiye ve dünyada ekonomi gündemine ilişkin beklentileri ve
gerçekleşmeleri yorumladı:
Euro bölgesinde çözüme yönelik önemli gelişmeleri izlerken bu ay bir kez daha bölgeye dair
2012 büyüme beklentimizi aşağıya çektik. ING grubu olarak 2012 yılında Euro bölgesinde
negatif büyümeyi artık kaçınılmaz görüyoruz. Bunun da yakın zamanda EUR üzerinde
USD’ye karşı belirgin bir baskı oluşturacağını düşünüyoruz.

Bu ortamda son dönemde de görüldüğü üzere Türkiye’de finansal piyasaların göreli istikrarlı
seyri, TL’nin diğer gelişmekte olan para birimlerine oranla olumlu performansı ileriye yönelik
kırılganlıkların azaldığına ve mevcut politika duruşunun yerindeliğine işaret ediyor. Nitekim
sanayi üretimi verileri, güven endeksleri Türkiye’de büyümenin 2011’in son çeyreğinde de
güçlü olduğuna işaret etse de, 2012 yılı itibarıyla büyümede yavaşlama eğiliminin
belirginleşeceğini öngörüyoruz.
Bu bağlamda 2011 büyüme öngörümüzü bu ay %7,2’ye yükseltirken, bunun yaratacağı baz
etkisini dikkate alarak 2012 büyüme öngörümüzü de %2,6’ya düşürdük. Merkez Bankası’nın
kredi büyümesini odak alan cari açıkla mücadele politikalarının etkileri de Ekim ayı itibarıyla
belirginleşmeye başladı. Dış ticaret açığında Ekim ayı itibarıyla büyük olasılıkla iki yıldır
devam eden artış eğiliminin sonuna geldiğimiz teyit edildi. Cari açıkta da tepe noktasını Ekim
ayı itibarıyla aştık. 2012’de ekonomik aktivitede dolayısıyla kredi büyümesinde
öngördüğümüz yavaşlamaya paralel olarak Eylül sonunda US$ 77,5 milyar düzeyine kadar
çıkan yıllık cari açığın 2012 sonuna kadar dönemde toplamda US$19 milyar azalarak US$ 58
milyara kadar düşeceğini öngörüyoruz. Aslında 2012 için %16’lık kredi büyümesi öngörümüz
ve kredilerdeki büyüme ile cari açık arasındaki güçlü korelasyon dikkate alığında söz konusu
düşüşün 2012 sonu itibarıyla US$ 30 milyara kadar çıkma olasılığı da bulunuyor.
Sonuç olarak TL üzerindeki baskının göreli olarak azalacağı bir döneme girdiğimizi söylemek
yanıltıcı olmayacaktır. Tabii burada enflasyonun iki haneye çıkmakta olduğu bir dönemde,
dış risklerin de etkisiyle Merkez Bankası’nın kısa vadeli faizleri yüksek düzeylerde tutmaya
devam edeceği beklentimizi de vurgulamakta yarar var. Nitekim bu duruşun hem kredilerdeki
yavaşlamayı desteklemek, hem enflasyon beklentilerini kontrol altında tutmak hem de
Avrupa merkezli dış belirsizliklerin sermaye akımları üzerinde yarattığı baskıyı dengelemek
için önemli olacağını düşünüyoruz. Ancak Kasım ayında yukarı yönde sürpriz yapan
enflasyon verisine karşın bono piyasasında gösterge faizin düşüş eğilimini bir süre koruması
ve genel olarak istikrarlı seyrine devam etmesi önümüzdeki yıl piyasalarda faiz artışının çok
güçlü olmayacağına işaret ediyor.
Nitekim Hazine’nin 2012’de iç borç çevrim oranlarını azaltmayı öngördüğü de dikkate
alınırsa, 2008-2009 benzeri bir global likidite/kredi krizi yaşanmadığı ve ekonomik büyümede
öngörülen yavaşlama gerçekleştiği sürece önümüzdeki yılın ilk yarısında iki haneli ancak
yılın ikinci yarısında yeniden tek haneye inebilecek bir faiz görünümü bugün itibarıyla
mümkün görünüyor. Ancak dış belirsizliklerin devam ettiği düşünülecek olursa kısa vadede
temkinli duruşu ve sıkı politika duruşunu korumak gerekiyor. Enflasyonda %5 hedefine
yakınsama daha uzun zaman alabilecekse de 2012’de hedef aralığında bir enflasyon görme
olasılığımız hala güçlü görünüyor.
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