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EKONOMİ VE İNSAN

Doç. Dr. Sinan Alçın

Ekonomide 2016

Yılın bu ilk sayısında yeni yılın ekonomik performansına 
dair öngörüler paylaşmak istedim.  İstedim ama kime yeni 
yılı sorsam geçen yılın kötülüğünü dinledim. Gerçekten de 
2015 yılı “neyse ki bitti” denilecek cinsten bir yıl oldu. Tabii 
akla gelen soru şu: 2016 beterin beteri mi olacak, yoksa 
toparlanma yılı mı?

“2016 ekonomik açıdan nasıl bir yıl olacak?” 
sorusunun cevabını vermek için henüz erken. 
İktisatçılardan uzun dönemli tahmin almanız 
zordur. Ünlü iktisatçı John Maynard Keynes, 
ekonomide tahminlerin kısa vadeli yapılması 
gerektiğine vurgu yaparken “uzun dönemde 
hepimiz ölmüş olacağız” der. Eh doğru, doğ-
ru olmasına da yine de her ekonomik karar 
alıcı biraz olsun önünü (yıllık perspektif) gör-
mek ister. Konuştuğumuz bir ülke de olabilir, 
bir fi rma da… O yıl neler kazanılacak, neler 
kaybedilebilir, hangi fırsat ve tehlikelerle kar-
şı karşıya kalınabilir? Bütün bunlar hakkın-
da yargılar oluşturulmak istenir. Bütün yılın 
hedefl eri, plan ve bütçesi bu yargılara dayalı 
oluşturulacaktır. Kimse okyanusa kürekle 
açılmak istemez! Ancak genellikle ekonomik 
duruma ilişkin kesin bir yargı oluşturmak 
zordur.

2016 Fırsatlar Yılı

İnovatif dönüşüm kritik

İngiltere eski Başbakanı Winston Churchill 
iktisatçıların ekonomik konularda hemfi kir 
olamamasına, daha açık ifadeyle her konuda 
birbirleriyle çelişmelerine dair şöyle söyler: 
“Bir konuyu iki iktisatçıya verin tartışsınlar, 
kesinlikle iki ayrı fi kir çıkar. Bunlardan biri 
Keynes ise üç farklı fi kir çıkar.” İktisatçıların 
kafası karışık olsa da daha net tahmin araç-
ları bulmak mümkün. Örneğin Çin Takvimi 
bu tip “belirsiz” yıllarda işimize yarayacak 
öngörüler sunabilir. Çin takvimine göre 2015 
yılı Keçi yılıydı. Keçi yılının kötü şans getirdi-
ğine inanılıyor. Bunun tuttuğuna şüphe yok!  8 
Şubat’ta başlayan 2016 yılının ismi ise Ateş 
Maymun. Bu yıl bir yanda altüst oluşlar diğer 
yanda ise risk ve kazanç “fırsatlarına” işaret 
ediyor. Fırtınalı fırsatlar yılı yani 2016. Gemiyi 
dalgalarda yürütmeyi başaran fi rmaların ka-
zançlı çıkabileceği bir yıl. Önlemsiz hareket 
edenler için ise yılın sonunun gelip gelmeye-
ceği oldukça belirsiz. Öngörüleri Çin takvimi-
ne havale ettiğimize göre biz mevcut duruma 
bakabiliriz.

Ekonomimizin içinde bulunduğu durumu 
(konjonktür) anlamak için benzer ekonomi-
lerle karşılaştırmak en sağlıklı yöntem ola-
caktır. Tabloda Türkiye’nin de parçası olduğu 

kırılgan beşlinin (fragile fi ve) temel ekonomik 
göstergelerini bir arada görebiliriz. Tablo için-
de hem kırılgan beşliye yeni katılan Meksika 
ve Kolombiya hem de artık bu gruptan çıkmış 
kabul edilen Hindistan ve Brezilya’ya ait veri-
ler bulunuyor.

Türkiye açısından gruptaki diğer ülkeler-
le farklılaşan üç temel kırılma noktası var: 
Yüksek faiz oranı, yüksek cari açık ve düşük 
tasarruf oranı. Aslında üçü birbirine bağlı. 
Temel çıkış noktası düşük tasarruf düzeyi. 
Tasarrufl arımızın GSYİH (Gayri Safi  Yurt İçi 
Hasıla) içindeki payı tarihsel düşük düzey-
de seyrediyor. Tasarrufl ar düşük kaldıkça 
sermaye birikimi yeterli düzeye erişemiyor 
ve yurt içi yatırımlar yetersiz kalıyor. Türkiye 
nüfus miktarı ve bileşimi açısından düşük 
yatırım düzeyini kaldırabilecek durumda de-
ğil. Bu sebeple yetersiz kalan yurt içi yatırım 
yerine yabancı yatırım çekilmeye çalışılıyor. 

Yabancı yatırımlar iki biçimde gerçekleşiyor: 
Doğrudan Yabancı Yatırım (DYY) ve Kısa Vadeli 
Sermaye Hareketi (Sıcak Para). 2008 Küresel 
Krizi sonrasında gelişmekte olan ülkelere 
yönelik DYY bıçak gibi kesilirken, Sıcak Para 
adeta sel olup aktı. Bu akışın gerisinde Fed’in 
(ABD Merkez Bankası) bir yandan dolar emis-
yon edip bir yandan da faizleri sıfıra yakın 
tutması etkili oldu. Dolaşıma yeni giren yeşil 
dolarlar faiz kazancı elde edebilecekleri ülke-
lere adeta koştular. Sıcak paranın ülkeye çe-
kilmesinin koşulu faizlerin yüksek tutulması 
oldu. Yüksek faizler ise yurt içi yatırımlar üze-
rindeki baskıyı yoğunlaştırdı. Yurt içinde üre-
tim yetersiz kaldıkça ithalat düzeyi hızla arttı. 
İthalat eğilimindeki artış cari açığın da temel 
ateşleyicisi oldu. Cari açığın yüksek düzeyi 
de dolar girişini zorunlu ve kalıcı hale getirdi. 
Artık düşük yatırıma razı olmak da mümkün 
değildir çünkü cari açık yabancı para cinsi fi -
nanse edilmek durumundadır. 

İşte bizim kırılganlığımız bu. Yabancı sermayeye bağlı da olsa bir şekilde büyümeyi başaran 
ekonomimiz için Fed’in faiz artırımına başlaması ve bu artışı devam ettirecek olması bizim için 
bu yılın en önemli riskidir. Fed faizi artırdıkça gelişmekte olan ülkelerde dolaşan para-serma-
ye ana kucağına (ABD) dönecektir. Türkiye için Hindistan ve Brezilya gibi kırılgan beşliden kur-
tulmanın yolu, üretimde yapısal ve niteliksel dönüşümü başarmaktan geçiyor. Firmalar için de 
akıntıya karşı kürek çekip bu dalgalı yıldan ve yıkıcı rekabetten başarıyla çıkmanın yolu inovatif 
dönüşümden geçiyor. Bunu, kendi farklılıklarımızın ayırımına varıp, bunları rakiplerimizden 
kendimizi “farklılaştıran” unsurlar olarak düşünerek başarabiliriz.
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