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2015 sancılı geçecek. Bizi Adile Naşit Kurtaramaz!
Hikâye ama nasıl bir hikâye?
Son zamanlarda herkes bir Hikâyeden bahsetmeye başladı: “Türkiye’nin yatırımcıları çekmek için bir hikâyeye ihtiyacı var”; “Bir hikâyemiz bile yok, ondan piyasalar kötü” ve saire ve saire…
Elbette bu hikâyenin ne olduğuna dair çoğu yorumcunun eminim açık bir fikri vardır. Ancak ben yine de hikâyenin nasıl olması gerektiğine dair biraz ayrıntı vereyim…
İlk olarak şu son derece açık olmalı: Bizi o güzel kahkahalarıyla süslenmiş Adile Naşit hikâyeleri kurtaramaz (Adile Naşit’in kim olduğunu bilmiyorsanız Türkiye’nin genç nüfusu arasında sayılıyorsunuz demektir. Ne mutlu size). Hikâye dediğimiz şey aslında yeni bir iktisadi yapının oluşturulması. Bu yönde adımlar atılması.
Daha farklı söyleyelim: Aslında Hikâye denilen şey Türkiye için artık “orta gelir tuzağı”ndan çıkmak için gerekli adımların atılmasını öngören yapısal çerçevenin çizilmesi. Geçen haftalarda son 30-40 yıllık dönemde Türkiye ekonomisini ABD ile kıyaslamış ve onca böbürlenmeye
rağmen aslında yapabildiğimizin sadece aramızdaki mesafeyi korumak olduğunu belirtmiştik. Bahçeşehir Üniversitesinden Çağdaş Şirin güzel
bir tablo yapmış. 1960’lardan beri dünya ekonomisi sıralamasında hep 17-18. Sıralardayız. Onca gürültüye rağmen değişen bir şey yok.
Yapılması gereken sanayileşmemizi ileriye taşıyarak tartıda hafif pahada ağır ürünler ihraç eder düzeye gelmek. Hikâye diye bahsedilen bu.
Yani 2015 yılına ümit bağlayanlar o bağları çözsünler. Öyle 27. defa teşvik sistemi getirmekle; 82. defa Milli Eğitim sistemini değiştirmekle
(bunları saymadım ama olmuştur o kadar…); ara sıra ufak tefek reformlar yapmakla hikâye yazılmıyor.
Bir iki sene öncesine kadar belirli adımlar atılıyordu da aslında. Ama sonra bize hükmedenlerin odakları başka yerlere kaydı. Yazık da
oldu. Oysa yüksek etkili girişimcileri ve yenilikçi yatırımları desteklemek için önemli yasal düzenlemeler getiriliyordu. Yatırımcılarda ileriye yönelik olumlu algılar vardı. Beklentiler yüksek ve bu beklentilerin karşılanacağına dair şüphe az idi.
Şimdi ise durum tersine döndü. Ünlü iktisatçı Daron Acemoğlu’nun(Bazı Milletler Neden Başarısız Olur yazarı) yazdıklarına bakınca
durum daha da iyi anlaşılacaktır. Uzun dönemli istikrarlı ve hızlı büyüme bir zihniyet meselesidir. Bu zihniyet ancak bir ülkede kişilerin yeteneklerini en iyi şekilde göstermelerini sağlayan kapsayıcı kurumların çoğalmasıyla mümkün olur. Kapsayıcı kurumlar bireyler arasında eşitliği
sağlar, adam kayırmacılık ve nepotizmin önüne geçer ve kaynakların heba edilmesini engeller. Buna mukabil dışlayıcı kurumlar bazı bireylere
ayrıcalık sağlarken bunu da keyfi kriterlere bağlar. Dışlayıcı kurumlar siyasi aktörlere avantaj sağlar ve onların sayesinde (ekonomik olarak
verimli olmasa da) yaşamını devam ettirir.
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Şimdilik tarihsel olarak bu kurumların ortaya nasıl çıktığını bir kenara bırakalım. Bizim ülkemizdeki var olan kurumlara
bakalım. Sanırım birkaç örnek yetecektir: Kamu İhale Kanunu kimilerine göre 11 yılda 164 kez, kimilerine göre 32 kez
değişti. Çoğunda da kanun alanını ve şeffaflığını küçültecek şekilde, değişti; Zaten Kanun hükmünde Kararnameler ve
Torba yasalarla yönetiliyoruz; Üniversiteler Nuh Nebi’den daha doğrusu 80 İhtilalinden kalma YÖK ile yönetiliyor hala; Ayrıcalıklar ülkesiyiz. Biraz güç sahibi olan havalı korna takıp emniyet şeridinden gider ve her yerde itibar görmek
ister. Görür de. Belediye başkanlarının ve futbol kulübü başkanlarının borçlanmaları hoş görülür. Hizmet ediyorlar
ya! Mahkemeler yavaş işler, kanunlar sıkça değişir. Daha da kötüsü ABD’de Twitter’ı bulan yılın girişimcisi ödülünü
alırken Türkiye’de Ekşi Sözlük’ü icat eden hapse mahkûm olur; Twitter’da Anadolu Ajansını eleştiren 58 kişi için
“hakaret, iftira ve tehdidin yanı sıra halkı kin ve düşmanlığa tahrik” münasebetiyle dava açılır.
Tabi böyle bir ortamda nasıl ulusça çalışıp ileri teknoloji ürünlerin ihracatımız içindeki oranını %4’ün üzerine çıkarabiliriz o bir muamma.
Yaratıcılık ve özgür düşünce çok yan yana giden iki kavram. Yaratıcılık olmadan da muasır medeniyetler seviyesine
gelmemiz çok zor. Şimdiye kadar varolan yapıyla bir yerlere geldik. Ancak bu yapı artık önümüzdeki engel. Hikâye
derken de aslında bunu kastediyoruz. Yani sanmayın ki bir akşam Adile Naşit televizyona çıkacak ve öyle bir hikâye
anlatacak ki bizi kimse tutamayacak.
Bu durumda, kimse birden bire kalıcı olarak Türkiye’nin yeni bir büyüme ivmesi yakalamasını beklemesin. Yani hikâye
olmadıkça volatilite yüksek bir şekilde dış şoklara açık bir ekonomi haline dönüşüyoruz.
Bu demek ki 2015 sancılı geçecek. Ekonomik göstergeler çok oynak olacak. TL değer kaybetmeye devam edecek ve
büyüme beklentilerin altında kalacak. Böyle zor bir süreç içerisindeyiz. Bu durumda bilgi ve uzmanlığın değeri daha
da artıyor. Adımlarımızı dikkatli atmak zorundayız. Şu aralar ABD verileri zayıf geliyor. Bir ay sonra işsizlik ve enflasyon
verilerinde daha olumlu bir eğilim öne çıkarsa FED Haziran’da daha büyük bir oran ile faiz artırmaya başlayabilir. Dikkat. Zira böylesi bir senaryoda TL’nin daha da değer kaybetmesi kaçınılmaz. 2008 krizi sonrasının aksine Türkiye artık
bir başarı hikâyesi olarak görülmüyor maalesef. O zaman pozitif ayrışırken artık negatif ayrışıyoruz.
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Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca yayımlanması
zorunlu olan Uyarı notu:
Bu rapordaki veri ve grafikler güvenilirliğine inandığımız kaynaklardan derlenmiş olup, raporda yer alan yorumlar sadece ATIG YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.’nin görüşlerini yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan yatırımlardan ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. sorumlu tutulamaz.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise
genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece bura da yer alan
bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.”
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