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Geçen günlerde açıklanan Temmuz ihracat verilerinden sonra Ekonomi Bakanı Zeybekçi rakamların daha dikkatli okunması gerektiğine dair açıklamalarda bulundu. Rakamların Dolar cinsinden değerlendirilmesinin Türkiye’nin ihracat performansını olduğundan daha düşük gösterdiğini ifade etti. Üstelik
dünya ticaretinin daraldığı bir dönemde rakamları daha dikkatli okumak gerektiğini ima etti.
Elbette Sn. Zeybekçi doğru noktalara parmak basıyor. İhracatımızın genişlediği zamanlarda da aynı hesaplamaları yapmamızı gerektiriyor. Yani bu rakamlara her zaman temkinli yaklaşmak lazım. Fakat başka veriler var ki hiç şüpheye mahal vermeden ihracat performansımızın iyileşmesinin zor olduğunu gösteriyor. Bunlardan bana göre en çarpıcı olanı ihracatımız içinde yüksek teknoloji ürünlerinin payı. Orta ve düşük teknoloji ürünlerini payının
son 40 yılda sıfıra yakın değerlerden yüzde 30 ve yüzde 37 aralarına gelmiş olması sevindirici. Ancak bu sadece özellikle Avrupa’nın artık rekabetçi olarak üretemediği ürünler orta teknoloji ürünlerini (misal otomotiv) Türkiye’de üretmesinden ya da düşük teknolojili ürünleri artık hiç üretmemesinden
kaynaklanıyor. Bu sayede Gelişmiş ülkelerle aramızdaki makas açılmadı.
Fakat amacımızın gelişmiş ülkeleri yakalamak olması lazım. İşte bu noktada 2014’te ancak %4 düzeyinde olan ileri teknoloji ürün ihracatımızı hızla yukarılara çekmemiz lazım.
Bunun için neler yapmamız gerektiği bir sonraki değerlendirmemizin konusu olsun. Bu rakamlara ilgi duyanlar Dr. Güven Sak’ın TEPAV sayfalarında
yayınlamış olduğu tabloları inceleyebilirler.
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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’nu en arka sayfada bulabilirsiniz.

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 burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.”
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