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DÜNYA BANKASI BÜYÜME RAPORU YORUMU
Dünya Bankası yayınladığı raporda 2014 Küresel Büyüme oranını %3.2’den %2.8’e revize etti. Amerika, Rusya ve
Çin’in 2014 yılında ki düşük ekonomik performans beklentileri aşağı yönlü bu revizenin başlıca sebepleri arasında.
Gelişmiş ülkelerde görülen düşük ekonomik performansın gelişmekte olan ülkeleri de peşinden sürüklemesiyle Ocak
ayında açıkladığı büyüme oranını aşağıya çeken Dünya Bankası, Amerika’da yılın ilk aylarında yaşanan kötü hava
koşullarının, finansal piyasalarda ki istikrarsızlığın ve Rusya- Ukrayna krizinin bu düşüşte büyük role sahip olduğunu
belirtti. Amerika için büyüme tahminini %2,8’den %2,1’e çeken Dünya Bankası, gelişmekte olan ülkeler içinde aynı
şekilde aşağı yönlü revizesini gerçekleştirdi.
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Rapora göre; gelişmiş olan ülkelerde görülen talep toparlanmasıyla meydana gelen küresel ekonomik iyileşmeye
rağmen bu ülkelerin en büyük ticaret partnerlerinden olan Brezilya ve Çin gibi gelişmekte olan ülkeler bu tempoya
ayak uyduramamış durumda. En son gelen Çin Dış Ticaret verisinde gördüğümüz ihracatta beklenenin üzerinde gelen artış ve ithalatta ki gözle görünür azalış Çin’de iç talepte yaşanan problemi ve bunun büyümeye olan negatif etkisini açıklamakta ve Dünya Bankası’nın bu konuda ki öngörüsünü onaylamakta. Bu anlamda Dünya Bankası, Çin ve
Brezilya için 2013 yılında ki büyüme rakamlarından daha düşük büyüme rakamları öngörmüş olup gelişmekte olan
ülkelerde toparlanmanın sağlanabilmesi için üç önemli nokta belirtti; bütçe açıklarının azaltılması, yüksek faiz oranlarının düşürülmesi ve üretim düzeylerinin arttırılması. Brezilya’nın büyümesini %2,4’ten %1,5’e çeken Dünya Bankası Çin büyümesini ise %7,7’den %7,6’ya düşürdü.
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Amerika’nın genişlemeci politikasını değerlendiren Dünya Bankası bunu gelişmekte olan ülkelerde toparlanma
için bir fırsat olarak görmekte. Mayıs 2013’te eski FED Başkanı Ben Bernanke’nin Varlık Alım Programı’nda azaltıma gidilebileceğinin sinyalini vermesi yatırımcıların Dolar bazlı borca olan talebini düşürdü. Amerikan ekonomisinde ki bu iyileşme sinyali ise gelişmekte olan ülkelere ekonomik toparlanmalarını hızlandırmaları açısından
bir uyarı niteliğinde gerçekleşti. Kurum olarak beklentimiz olan FED’in 2016 ilk çeyreğinde faiz arttırımını
(borçlanma maliyetlerinin yükselmesi) gerçekleştireceği ihtimalini göz önüne alırsak gelişmekte olan ülkelerin
ekonomik toparlanmalarını bu süreçte tamamlayamamaları halinde bu raporda %3.4’te sabit bırakılan 2015
büyümesinin de aşağı yönlü revize edilebileceği düşünülebilir. Ancak, Dünya Bankası bu raporunda ileriki dönemde küresel çapta iyileşmenin hız kazanacağını öngördüğünü belirtti. Bu konuda gelişmiş ülkelerin öncülük
edeceğini vurgulayan Dünya Bankası, gelişmekte olan ülkelerin büyümeye yönelik riskleri arasında jeopolitik
gerilimleri, ileriye yönelik faiz artışı ihtimalini ve gelişmiş ülkelerin gerekli politikaları uygulayamamasını gösterdi.
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Kaynak: www.gfmag.com

Raporda, Euro Bölgesi’nde ithalat talebinin artması bir canlanma ibaresi olarak görülmüş olup Avrupa için büyüme oranını değiştirmezken, Türkiye’nin de içinde bulunduğu Avrupa ve Orta Asya bölgesinde Türkiye ve Ukrayna için beklenenden daha fazla bir yavaşlamanın gerçekleştiği belirtildi. Avrupa ve Orta Asya Bölgesi büyüme
tahmini ise %2,4 olarak öngörüldü. Türkiye’nin kırılganlığına dikkat çeken Dünya Bankası, ülkedeki yüksek
enflasyonu ve siyasal belirsizlikleri dış şoklara karşı kırılganlığını arttıran unsurlar olarak açıkladı. Türkiye’nin
2014 ilk çeyreğinde artan ihracatı ve sanayi üretimiyle büyümeyi sürdürdüğü belirtilirken büyüme hızının yavaşladığı raporda vurgulanan bir diğer nokta. Bunun yanı sıra Türkiye’de hedeflenenden olumsuz yönde oldukça
uzaklaşan enflasyon rakamı ise ülkede iç talebi kısarken yabancı yatırımcıyı ise düşündürüyor. Bu raporda yer
verilen ve Türkiye’nin büyüme tahminin (Ocak raporu kıyaslaması) düşürülmesi ise en son açıklanan rakamlarla
teyid edilmemekte. İlk raporda yüzde 3,5 olarak verilen 2014 yılı Türkiye GSYIH rakamının yüzde 2,4’e indirilmiş
olması (ki Kurum olarak sene başında açıkladığımız 2014 yılı büyüme rakamı idi) mantıklı değil. Burada raporun
yazılmış olduğu tarih ile yayınlanma tarihinden kaynaklı sorun olduğunu zannediyoruz. Dün yaşanan Musul
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olayının hiç şüphesiz büyümeye olumsuz etkisi olacaktır; zira hem enerji fiyatları üzerindeki etkisi hem de
ciddi bir ticari partnerimiz olan Irak'ta yaşanacak olan her türlü problem olumsuzluk yaratacaktır. Önümüzdeki ayların Kapasite Kullanım Oranları ve Sanayi Üretim rakamları ile tüketici eğilimini izleyerek Büyüme rakamımızı revize edebiliriz.
Grafik 3: Türkiye GSYH ve Sanayi Üretimi
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