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Godot’yu beklerken
Geçen hafta gözümde sorun çıkınca yazamamıştım. Bu bir hafta da dünya dönmeye devam
etti. Olaylar biri birini kovaladı. Ekonomi açısından en önemli gelişme ise ABD Merkez Bankası
(Fed) Başkanı Janet Yellen’ın geleneksel Jackson Hole toplantısında verdiği mesajlar oldu.
Yellen’ın neler söylediği görsel ve yazılı medyada yer aldı. Yellen ne dedi? Aslında net bir şey
söylemedi. Bir çıkarsama yaparsak Fed Başkanı 2016 yılında politika faiz oranlarını artırabiliriz,
çünkü ABD’de büyüme ve istihdam fena gitmiyor dedi. ABD’de 2010 yılından bu yana büyüme
istikrarlı bir seyir izliyor. Aşağıdaki şekilde de görüldüğü üzere 2009 yılındaki %2,8’lik düşüşten
sonra ABD ekonomisi zaten ortalama %2 dolayında büyüdü.

Foto Galeri



• Çin’deki büyüme eğilimi sorunu (buna diğer ABD ticaret ortaklarındaki istikrarsız büyüme
eğilimini de ekleyebiliriz) ABD ekonomisini de dış ticaret hacmi nedeni ile olumsuz etkiliyor.
Bu iki veri Fed’in faiz artışını engelliyor ve en azından tarih konusunda yalpalanmasına neden
oluyor. Bu süreçten en olumsuz etkilenenler ise dış açık oranı yüksek olan Türkiye gibi ülkeler.
Dikkat ederseniz Fed’in toplandığı günlerde bizim bankaların gözü kulağı ABD’de oluyor. Sanki
Samuel Beckett Godot’yu beklerken isimli tiyatro yapıtındaki iki kahramanın Estragon (Gogo) ve
Vladimir (Didi) kurtarıcılarını bekler gibi, yükselen ekonomilerde Fed’i bekliyor. Fakat burada
Fed kurtarıcı değil de, yok edici rolünde Benzetmeyi Oğuz Atay’ın “korkuyu beklerken” adlı
yapıtıyla yapabiliriz.
Gelişmekte olan ülkeler içinde özellikle de cari açık oranı yüksek ve bunu kısa süreli sermaye
hareketleri ile 䄀栘nanse edenler riskleri yüksek. Bunlardan bazıları Fed’in kararını beklerken,
ekonomilerinde yapısal ve kurumsal önlemler alarak, olası krizin yaratacağı etkiyi en aza
indirgemeye çalışıyor. Türkiye gibi bazı ülkeler ise bize bir şey olmaz havalarındalar. Halbuki
uluslararası kuruluşlar-derecelendirme şirketleri- hem bankaları hem de şirketleri uyarmaya
başladı. Döviz kuru riskiniz yüksek diyorlar. Doğal olarak bu uyarılara uyma zorunluluğu yok.
Ancak kaza yaptığınızda “keşke” dersiniz. Ama iş işten geçmiştir.
Umarım ekonomi için böyle demeyiz/ demezler!!!
Okuyucularım zaman zaman ne okuyalım diye soruyorlar. Ben de artık her hafta iki kitap
önereceğim. Birisi edebiyat diğer ekonomi kitabı. İşte bu haftaki önerilerim.
http://www.dunya.com/koseyazisi/godotyubeklerken/327998

Marketlerde kurbanlık 䄀栘yatları
belli oldu

(/foto-galeri/aktuel/marketlerde-kurbanlik-䄀栘yatlaribelli-oldu-galeri-327958)



Transferde son saatler böyle
geçti

(/foto-galeri/aktuel/transferde-son-saatler-boylegecti-galeri-327888)

Bu durumda Yellen’ın ağzından çıkarmadığı baklalar var demektir. Bunları şöyle sıralayabiliriz:
• İstihdamdaki artışın niteliğinde sorun var. Artan istihdam içinde yarı zamanlı istihdamın payı
yüksek, bu da aslında uzun dönem için tercih edilebilir bir durum değil.
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Bankaların bayram kredisi
yarışı başladı

(/foto-galeri/aktuel/iste-bankalarin-bayram-kredisikampanyalari-galeri-327729)



Markalaşma iştahı en yüksek
sektörler

(/foto-galeri/aktuel/markalasma-istahi-en-yukseksektorler-galeri-327423)



İşte THY'nin yeni rotaları

(/foto-galeri/aktuel/iste-thynin-yeni-rotalari-galeri327521)

Çok Okunanlar

Çok Yorumlananlar
Öğrencilere lavanta kokulu
burs geliyor

(/surdurulebilir-dunya/ogrencilere-lavanta-kokuluburs-geliyor-haberi-326757)
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• Raymond Fisman, Edward Miguel, Ekonomi Haydutları Yolsuzluk, Şiddet ve Ulusların
Yolsuzluğu.
• Katharine Burdekin, Swastika Geceleri. İyi okumalar.

Su ürünleri avcılığına yeni
düzenleme
(/mevzuat/su-urunleri-avciligina-yeni-duzenlemehaberi-325767)
Sanayiciliği bıraktı 100 milyon
$ yatırımla 'sağlıkçı'...
(/sirketler/sanayiciligi-birakti-100-milyon-yatirimla039saglikci039-haberi-326259)
Gümrüklerde denetim
artırılacak
(/ekonomi/gumruklerde-denetim-artirilacakhaberi-326607)
Hayat Holding, Rusya’da
yatırımlara devam edecek
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Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap (/ajax-nc/member/login)

Üye Ol! (/ajax-nc/member/signup)

Yazarın Diğer Yazıları
02 Eylül 2016 01:00

Godot’yu beklerken (/kose-yazisi/godotyu-beklerken/327998)

19 Ağustos 2016 01:00

Kuralsız ekonomiye doğru (/kose-yazisi/kuralsiz-ekonomiye-dogru/29074)

12 Ağustos 2016 01:00

Ayakkabı eskitme maliyeti (/kose-yazisi/ayakkabi-eskitme-maliyeti/29011)

05 Ağustos 2016 01:00

AB söylemi tehlikeli (/kose-yazisi/ab-soylemi-tehlikeli/28940)

29 Temmuz 2016 01:00

Dünya ihracat hacmi daralıyor (/kose-yazisi/dunya-ihracat-hacmi-daraliyor/28876)

22 Temmuz 2016 01:00
ekonomi/28793)

Darbe girişimi sonrası ekonomi (/kose-yazisi/darbe-girisimi-sonrasi-

15 Temmuz 2016 01:00

Para aranıyor (/kose-yazisi/para-araniyor/28732)

01 Temmuz 2016 01:00

BREXIT’in anlamı (/kose-yazisi/brexitin-anlami/28635)

24 Haziran 2016 01:00

Liberal Ekonomi Çökerken (/kose-yazisi/liberal-ekonomi-cokerken/28564)

17 Haziran 2016 01:00

Fed kararı sonrası (/kose-yazisi/fed-karari-sonrasi/28492)
Tüm yazılarını göster (/yazar/omer-faruk-colak/114)

(http://kurumsal.dunya.com/dunya(http://kurumsal.dunya.com/ajans-(http://kurumsal.dunya.com/sureli(http://kurumsal.dunya.com/egitim/)
(http://www.dunyastyle.com/)(http://www.dunyastor
gazetesi/)
d/)
yayinlar/)

Dunya.com internet sitesinde yer alan yazılı ve görsel içerik; izinsiz olarak kaynak
gösterilse dahi kısmen ya da tamamen kopyalanamaz, başka yerde kullanılamaz.
Piyasa verileri FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BIST
hisse senetleri, VİOP ve tahvil-bono verileri 15 dakika gecikmeli verilmektedir.
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(/p/onlinekunye)


(https://www.facebook.com/Dunyacom118287164904009)
İLAN VER

(mailto:sibel.elhan@dunya.com?
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BIST isim ve logosu "koruma marka belgesi" altında korunmakta olup izinsiz
kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm
bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. YASAL UYARI
(/p/yasal-uyari)
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