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SAYIN DRAGHI , AKSİYON ZAMANI
Avrupa Merkez Bankasının geçen hafta yaptığı para politikası kurulu toplantısından çıkan refinansman oranlarında değişikliğe
gitmeme kararından sonra; ATIG Yatırım Menkul Değerler olarak Euro Bölgesi’nin mevcut ekonomik konjektörü, bize 1990’ların sonundaki (1998-2000) Japonya’yı hatırlattı ve bunu incelemeye karar verdik.
Tüm yatırımcıların aşina olduğu üzere, Euro Bölgesi’nin ekonomik büyüme sorunu, Avrupa Merkez Bankasının parasal genişleme ve düşük refinansman oranlarına rağmen henüz çözülmüş olmadığından birçok piyasa yapıcısı ve yatırımcısı geçen hafta
olan ECB toplantısında faiz oranlarının düşürüleceği görüşündeydi.
Öte yandan 90’ların sonunda ki Japonya’nın durumuna baktığımızda, 1998 yılı boyunca Japonya Merkez Bankası’nın gecelik
faiz oranı %0.25’de bulunuyordu. 1997’den 1998’in 2. Çeyreğine kadar ülkenin büyümesi %2,5’lardan %0’ın altına kadar düştü
ve 98 yılının son çeyreğinde %-2 ile tabanı gördü (Grafik 1). 99 yılının Şubatında Japonya Merkez Bankası faizleri 10 baz puan
indirerek %0.15’e çekmesine rağmen etkisi yetersiz görülünce sadece 4 gün sonra 15 baz puan daha indirerek “sıfır faiz” politikası uygulanmasına başlandı (Tablo 1).

Grafik 1: Japonya GDP (1996-2000) ve Euro Bölgesi (güncel)

Source: Bloomberg
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TABLO 1: BOJ Faiz Oranları

Tüm bu müdahalelerin ardından Japonya büyümesi toparlanma sürecine girdi ve 2000’lerin sonunda büyüme, daha
sonradan 0.25% olarak belirlenen faiz oranına rağmen, %2.20’ye ulaştı. Ancak, Japonya Merkez Bankası’nın faizleri
düşürmesinin hemen ardından tekrar arttırması 2001 yılın da GDP’nin tekrardan %0’a düşmesine neden oldu (Grafik
2).
GRAFİK 2: REEL GSYH JAPONYA (1998-2001)
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Biz, ATIG olarak Euro Bölgesi’nde tüketimi, enflasyonu ve GDP’yi canlandırmak adına, Euro Bölgesi ülkelerinin
ECB’nin para politikasını mali bütçelerine göre dengeleyip Maastricht kriterlerine uyum (borç/GDP) sağlamaları gerektiğine ve ECB’nin uyguladığı genişleyici para politikasında daha net adımlar atması gerektiğine inanıyoruz (Grafik
3).
GRAFİK 3: Euro Bölgesi Borç GDP Oranı

Source: Wikimedia
Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda, faiz oranlarında ki indirim ne kadar geç gerçekleşirse, Euro Bölgesi’nin
durumu da o kadar kötüye gidecek. Yukarıdaki Borç/GDP oranı grafiğinde de görüldüğü gibi, Euro bölgesi’nde ki
borç problemi oldukça ciddi. Bu şartlar altında Draghi artık harekete geçmeli!
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