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IMF dün EURO bölgesi hakkında bir rapor yayınladı. Özetle her ne kadar EURO bölgesi toparlanıyorsa da daha karma politikalarla daha büyük büyümenin olabileceği ve bankaların NPL’lerinin temizlenmesinin yatırımı teşvik edeceğinin altı çizildi. Elbette IMF yine yapısal reformlar talep etmeye devam etti. Bu yapısal reformların çerçevesini
de her zaman olduğu gibi Reagan ve Thatcher politikaları çiziyor. Yani özelleştir; işten çıkarmayı kolaylaştır; emeklilik yaşını yükselt gibi bilindik serbest piyasaya sonsuz güven ve devletin küçülmesini öngören politikalar.
Elbette Yunan krizine verilen Alman ve IMF tepkilerindeki benzerlik gözden kaçmamalı. Zaten IMF zamanında bizim lisede revirde çalışan görevlinin her gelen hastaya aspirin vermesine benzer uygulamalarıyla meşhur. Başın mı
ağrıdı? Aspirin; Miden mi bulandı? Aspirin; Kolun mu kırıldı? Aspirin. İstikrarı takdir etmek lazım.
2001 krizi sırasında bize önerilen reçeteler de benzerdi. Elbette Türkiye’nin o zaman iki önemli avantajı vardı: 1)
Türk lirası dalgalanmaya bırakıldı; 2) Bankacılık sektörü sil baştan yeniden düzenlendi. Dolayısıyla Türkiye Derviş/
Serdengeçti politikalarıyla oldukça hızlı krizden çıktı ve %2000 gecelik faizler çabuk unutuldu. IMF’nin talep ettiği
şeffaflaşma, devletin küçülmesi ve özelleştirme politikaları da o günün Türkiye’si için olumlu kazanımlardı. Oysa
Yunanistan EURO üyesi ve sorunun kaynağı da bankacılık değil. EURO ülkeleri de o günün Türkiye’sinden çok farklı
yapıdalar. Dolayısıyla IMF’nin genel geçer kuralları EURO bölgesinin büyümesi açısından ne kadar geçerli benim
derin şüphelerim var.
Bir de deniliyor ki devlet borcunun GSMH’ye oranı çok yüksek. O yüzden Yunanistan’dan sonra İtalya, Fransa, İspanya ve Portekiz de tehlike arz ediyor. Bu dört ülkenin sırasıyla Borç/GSMH oranları yazalım: 132, 95, 97, 130.
Yunanistan’da bu oran 177. Böyle basit bakıldığında korkutucu gelebilir. Fakat tehlikede görülmeyen bazı ülkeler
için bu rakamlara bakalım: 230, 101, 89, 84, 74. Sonuncu rakamın Almanya olduğunu söyleyeyim. Diğer dördünü
tahmin etmeyi size bırakıyorum. Merak edenler http://www.tradingeconomics.com/country-list/governmentdebt-to-gdp sayfasından sıralamayı görebilirler.
Kısacası bir politika her zaman ve her yerde doğru olamaz. Maalesef IMF’in reçeteleri sanki bu cümleyi reddediyor.
Diğer taraftan Avrupa konusunda bu kadar karamsar olunmaması gerektiği kanaatindeyim. Fransa, İtalya ve İspanya dünya çapında markalar yaratmış ve ileri sanayileşmiş ülkeler. Ekonomik modellerinin farklı olması bu gerçeği
değiştirmez. O yüzden benim Avrupa’nın düzlüğe çıkacağına inancım yüksek. Üstelik Almanya’nın AB’nin temellerini sarsan, Birlik içerisinde güvensizliği artıran son tavırlarına rağmen böyle düşünüyorum.
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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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