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manşet

Çözümleme

bir özet de verirsek;
Mustafa Boydak önümüzdeki süreçte Kayserili
sanayiciler olarak, petrokimya sektörünün daha
önemli oyuncuları olmaya aday olduklarını söylemişti. Boydak Kayseri’nin,
Petkim’in önemli pazarlarından biri olduğunu da
ifade ederek “Her ne
yener.ozkesen@ekonomik-cozum.com.tr
kadar devletimiz bu sektörle ilgili Kayseri’ye teşvik
vermemiş olsa bile bize
lazım değil. Biz kendi işimizi daha iyi şekilde
yaparız diyoruz ve bu
etkim’in ana hissedarı olan
sektörü
katma
değerli bir şekilde
Socar’ın iştiraki Socar Gaz ile
doğalgaz alımı için mütabakat geliştiriyoruz. Onun için Petkim
sağlanmıştı. Enerji piyasası düzenle- Grubu'nun Kayseri’ye desteklerinin
me kurulunca Socar’a 30 yıl toptan artarak devam etmesini arzu ediyodoğalgaz satışı verilmesi üzerine ruz. Arkadaşlarımız, Kayseri’ye bir
bundan böyle Azerbeycan enerji depolama hizmeti istediler, Petkim
devi Socar dağıtım alanına sürpriz bunu yerine getirdi” demişti.
bir ortakla girecek. Sürpriz ortak ise SOCAR yerinde durmuyor
hazır giyim markası Ramsey’in sahi- SOCAR önümüzdeki günlerde İsrail
bi, iş adamı ve Başbakan Erdoğan’ın kıyılarında da petrol arayacak.
yakın arkadaşı olarak bilinen Remzi SOCAR’ın Türkiye Başkanı Kenan
Gür oluyor. Yani doğalgaz dağıtımı Yavuz işletmeyi başarıdan başarıya
götürüyor. Petkim’in devlet elinden
emin ellerde olacak gibi görünüyor.
Daha önce de Socar Kayseri’de alınıp özel sektöre devredilmesinden
temaslarda bulunmuş, iş adamlarıyla sonra dünyanın gözü bu rafineriye
görüşmüştü. Hatta bu görüşmeden çevrildi. Şimdilerde Socar’ın,
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SOCAR’a dikkat

İgdaş’ın ihalesine de hazırlandığı ve
İgdaş’ı alabileceği iddiaları üzerinde
duruluyor. Ayrıca Socar’ın ABD
enerji
pazarına
açılması
Azerbeycan’da olduğu kadar
Türkiye’de de heyecan yarattı.
Socar yeni yatırımlarıyla kanıtladığı
büyüklüğünü geçtiğimiz yıl da para
piyasalarındaki etkisi ile kanıtlamıştı.
Geçtiğimiz temmuz ayında 300 milyon doları Londra'dan Türkiye'ye
transfer edip TL'ye çevirmesi doları
1.8080 seviyesinden 1.80'in altına
çekmişti. Socar iki ayrı yabancı
banka üzerinden toplam 300 milyon dolarlık bir tutarı Londra üzerinden Türkiye'ye getirerek Türk
Lirası'na çevirmiş ve para piyasasının oyuncularının dikkatini çekmişti.
Brokerler ise Petkim’in bu taktiğini
finansal açıdan pozisyon aldığı ya
da yeni bir satın almaya hazırlandığı hatta bu satın almanın BP firması
ile ilgili olduğu yönünde yorumda
bulunmuşlardı.
Başta
geçen
Boydak’ın sözlerine katılmamak
elde değil, Türkiye'nin en başarılı
özelleştirmelerinden biri olarak gösterilen Petkim’in iş dünyasına neler
kazandırdığı ortada. Socar’a yeni
katılan sürpriz ismin neler katacağını ise önümüzdeki günlerde göreceğiz.

OTOMOTİVE TEŞVİK KAPIDAN GİRDİ

BMC İŞÇİLERİ YOLLARA DÜŞTÜ
Otomotive yeni teşvikler gelirken otomotiv sektörünün büyük
ismi BMC’nin işçileri maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle
Ankara yollarına düştü.
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0 aydır maaş alamadıklarını ile ri s üre n
bin 500 BMC işçisi
yollara düştü. İşçiler adına
konuşan
T ürk
Me tal
Se ndikas ı Ge ne l Başkan
Yardımcıs ı
Süle yman
Yıldırım, haklarını almak
için yola çıktıklarını belirterek, yolculuk boyunca sendika yöneticileri ve üyelerinden destek gördüklerini
kayde tti.
"Yürüyüşümüz
İs tanbul'a kadar de vam
edecektir” diyen Yıldırım,
"Bizim bu eylemimizin en
büyük nedeni BMC işçisi
olan arkadaşlarımızın 10

aydan be ri düze ns iz
maaş almaya başlamasıdır" ifadesini kullandı.
Yıldırım, iş ve re nin
kendilerine kriz ortamında olduğunu iletmes i üze rine , iş ve re ne
gereken toleransı gösterdiklerini anlattı.
Otomotiv sektörünün
büyük is mi BMC’nin
işçileri maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle
Ankara yollarına düşerken,
otomotive de yeni teşvikler
ge ldi. Ge ne lde yabancı
yatırımcıların olumlu buldukları bu teşvikler üzerine
ye ni yatırımların artacağı
ve istihdama katkısı olacağı
saptandı. Ekonomi Bakanı
Zafe r Çağlayan konuyla
ilgili yaptığı açıklamada
şunlara de ğindi:
''Ye ni
düzenlememiz hayırlı olsun.
Yola çıkarke n e limizde
s omut ve rile rle çıktık.
Babadan kalma usullerle,
tahminle , e l yordamıyla,
yoklamayla sektörün ihtiyaçlarını te s pit e tme dik.
Girdi T e darik Strate jis i

(GİTES) gibi tarihi bir çalışma yaptık; bu bizim önemli
bir yol haritamız oldu. Bu
çalışma Türkiye için önemli
bir altyapı, önemli bir kaynak oluşturdu. Bu çalışma
ile T ürkiye 'nin otomotiv
sektöründeki vitesini gördük, gördük ki sektör birtakım düzenlemeler ve biraz
da mantalite ile beraber
önemli değişiklikleri yapabilir.'' “Türkiye'nin ihtiyacı
olan ve gelecekle ilgili, bir
taraftan psikolojik olarak,
moral ve motivasyon sağlayacak olan, diğer taraftan

da 'Evet Türkler de bunu
yapabilir' imajı ve re ce k
olan önemli bir çalışmayı
sektör temsilcileriyle birlikte gerçekleştirdik” diyen
Ekonomi Bakanı Çağlayan,
''Otomotiv
s e ktörünün
ge çe n yılın 1- 14 şubat
tarihleri arasındaki ihracatı
635 milyon dolar iken şimdi
760 milyona dolara gelmiş.
Bu yıl şubat ayında ocak
ayında göre otomotiv sektöründe ki ihracat artışı
yüzde 86. Ümit ediyoruz ki
yıl boyunca böyle olsun''
dedi.

İzmir Üniversitesi’ne DUBAİ’den büyük ilgi
H.Merkezi/E.Çözüm
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ubai’de düzenlenen
eğitim fuarında tanıtılan
İzmir Üniversitesi, Tıp
Fakültesi ile beğeni topladı.
Uluslararasılaşma hedefi çerçevesinde, tam zamanlı
yabancı öğrenci sayısını arttırmayı hedefleyen İzmir Üniversitesi, 2010 yılından bu
yana dünyanın çeşitli ülkelerinde düzenlenen eğitim fuarı
ICEF’e (International
Consultants for Education and
Fairs) üçüncü kez Dubai’de
katıldı. İzmir Üniversitesi’nin

İAOSB’de Uğurtaş yeniden
başkan

Dubaili öğrenciler İzmir’de tıp doktoru olacak
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zmir Atatürk Organize
Sanayi Bölge s i
(İAOSB)’nde , katılımcılar
bir ke z daha Hilmi Uğurtaş
de di. 630 s anayicinin oy kul-

lanma hakkına s ahip olduğu
Ge ne l Kurulda te k lis te ile
s e çime gidilme s i ne de niyle
181 s anayici oy kullandı.
2003 yılında yapılan ilk
Ge ne l Kurul’da Başkan s e çile n Uğurtaş, 10 yılın ardından, bir ke z daha aday olarak İAOSB’ nin Başkanı oldu.

akademik çalışmaları ve
bölümlerinin yanı sıra öğrencilerine sunduğu sosyal olanaklar ve etkinliklerinin tanıtımını
yapan Uluslararası İlişkiler
Ofisi Temsilcisi Aslı
Tanrıöğen, dünyanın çeşitli
ülkelerinden yaklaşık 100
ajans ile bir araya geldiklerini,
59’uyla anlaşma imzaladıklarını belirtti. İzmir Üniversitesi’nin bölümleri ve akademik
çalışmalarının fuarda beğeni ile
karşılandığını ifade eden
Tanrıöğen, ilginin özellikle
Tıp fakültesine yoğunlaştığını
belirtti.
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ABD açısından bunu önlemenin iki
yolu vardı; ya parasını ucuzlatacaktı ya da ithalata vergi/kota koyaDoç.Dr.
caktı. Dünya Ticaret Örgütü (WTO)
C.Coşkun
bu tür girişimleri büyük ölçüde
Küçüközmen
kurala bağladığı için vergi/kota işi
kolay değildi. O zaman geriye ya
parayı ucuzlatmak ya da karşı taracoskun.kucukozmen@ieu.edu.tr
fa baskı yaparak parasının değerini yükseltmeye zorlaması seçenekleri kalıyordu. İlk seçenek kolay
ama riskli, ikincisi ise kabul ettirilmesi kolay bir seçenek değildi. Yani
karşınızdaki ülkeye bir tür “teslim
eğerli okurlar, bugünlerde ön plana
çağrısında
bulunuyor, tehdit ediyorsunuz!
ol”
çıkan konulardan biri de kur savaşları. Yani döviz kurlarının piyasa koşulla- Tehdit şu: FED uygulayacağı para politikaları
rından ziyade siyasi müdahaleler yoluyla yoluyla doları ucuzlatabilir ve belli bir noktadan sonra tehdit gördüğü ülke ya da ülkelebelirlenmesi politikası.
Kur savaşlarının tarihi çok eskilere kadar gidi- rin parasının değerlenmesine yol açabilecek
yor. Ancak biz Bretton Woods(1944) sistemini bir patikaya sokabilir.
milât kabul ederek başlayalım yazımıza. Bu tür bir tehdide maruz kalan ülke ne yapaBretton Woods sistemi uluslar arası para bilir? Önce güçlü bir döviz rezervine sahip
birimlerini Amerikan Dolarına endeksleyen olmanız gerekiyor. Mesela Çin’in döviz rezervbir anlaşma. Bu anlaşma çerçevesinde bası- leri 2,5 trilyon dolara yaklaşmış durumda.
lan her Amerikan Doları’nın altın karşılığı Ayrıca Amerikan uzun vadeli tahvillerinin
%13’ü Çin resmi kurumlarında tutuluyor.
bulunmak zorunda.
Ne var ki bu sistem büyük ekonomiler arasın- Ancak ABD’nin Dolar basma lüksü nedeniyle
daki dengesizliklerin giderek kendini hissettir- sahip olduğu ayrıcalık Çin’in bu avantajını da
mesiyle 1970’lerin başında sekteye uğramış. uzun vadede etkisiz kılabilir. Savaş uzar gider.
Doların değeri düşürülerek altınla olan bağ- Nereye kadar mı? Kestirmek zor.
lantısına son verilmiş ve büyük ekonomilerin Korkut Boratav Hoca bir yazısında Amerikalı
paraları ile Dolar arasında dalgalı kur siste- iktisatçı, Michael Hudson’a atıfta bulunmuş.
mine geçilmiştir. Bu gelişme kur savaşlarını Hudson demiş ki “-ABD bankalarını ve müşhazırlayan süreç olmuştur. 1985 yılına gelin- terilerini %1’in altında bir faiz maliyetiyle borçdiğinde ABD, “paralarınızı ucuz tutuyorsunuz” lanarak, dünyada var olan tüm tahvilleri,
diyerek Almanya ve Japonya’yı masaya davet hisse senetlerini ve diğer varlıkları, değer artıetmiş ve “kur savaşı”nı imzalanan Plaza şı ve spekülatif (arbitraja dayalı) kazanç bekAnlaşması ile masada kazanmıştır. Neticede lentileriyle satın almaktan alıkoyan herhangi
Japon Yeni ve Alman Markı, Dolara karşı bir şey var mıdır (Kur Savaşlarının Evveliyatı,
12 Ekim 2010)”? Ne dersiniz, bir engel var
değerlenmiştir.
Kur savaşları teriminin isim babası Brezilya mı? Bence yok! Bas parayı ya da %1’den
Maliye Bakanı Guido Mantega. Mantega, borçlan, gez dolaş gözüne ne kestiriyorsan al!
2010 Eylül ayında verdiği bir demeçte “şu an ABD, çıkmaza soktuğu küresel ekonomik ve
dünya Brezilya gibi gelişmekte olan ülkeleri finansal sistemi yeniden düzenlemeye çalışıdezavantajlı bir konuma getiren uluslar arası yor. Bunu yaparken parasal genişleme adı
bir kur savaşının içinde” diyerek kur savaşları- altında piyasaya ciddi büyüklükte para sürüyor. Bu paralar maalesef reel sektöre gitmiyor.
nın varlığını resmi ağızdan telaffuz etmiş.
Değerli okurlar, günümüzde yaşananlar Eğer reel sektöre gitseydi istihdam artar, üre1970’lerden farklı değil. Savaş yine büyükler tim/tüketim artardı. Borsalar rekora koşuyorarasında kopmakta. Başı çekenler ABD, Çin sa bu paranın nereye gittiği açık. Spekülatif
ve Japonya. Kur savaşlarının nedeni gayet kazançlar her zaman kolay ve zahmetsizdir,
açık: Rekabetçi gücü artırmak, dünya ticare- bugünün rahatsız edici gerçeği maalesef
tinde daha fazla pay sahibi olmak. Açık ver- budur. Yani iş dönüp dolaşıp yine ekonomik
memek için satmak, ne pahasına olursa temellere geliyor, kur, faiz, cari açık, sıcak
olsun satmak! Ne pahasına demekten kastı- para sarmalında düğümleniyor. Bu konuda
mız başkalarının zararına ya da durumunun risk altında bir ülkeyiz ama ekonomik dengekötüleşmesine rağmen bunu yapmak. Zaten ler çok hassas ayarlar üzerine kurulu olduğu
savaş bu değil mi? Gerçi seyrettiğimiz filmler- için kimse bu noktalara değinmiyor ya da
de savaşın da bir etiği olduğunu görürüz ama değinmek istemiyor. Bu tartışmanın anahtar
kavramı döviz kurları. Bu kurlar nasıl belirlenkapitalizmin bu bağlamda bir etiği yok!
Kur savaşları neticesinde taraflardan birinin meli? Serbestçe piyasa tarafından mı, yoksa
elde edeceği fayda diğerinin zararı demek. müdahale edilebilir sabit kur mu olmalı? Eğer
Örneğin dış ticaret ilişkisinde olan iki ülkeden ülkeler döviz kurlarına politik ya da ekonomik
biri, parasının değerini enflasyondan daha amaçla müdahale ediyorlarsa bunun sınırı ya
fazla düşürürse bu ülkenin ihracatı ucuzlarken da ölçütü ne olmalı? Bu soruların muhatapladiğer ülkeden yaptığı ithalat pahalılaşacak. rı genellikle dünya ekonomisinde GSYH
Bu durumda dış ticaret ortağına karşı ticari bir büyüklüğü ve dış ticaret hacminde önemli
üstünlük sağlayacak, diğeri zarara uğraya- paya sahip olan ülkeler. Bu çerçevede belirlecak. Bu durum ekonomi yazınında “komşuyu yici konumda olanlar ABD, Japonya ve Çin.
AB’nin durumunu, aslında içinde bulunduğu
yoksullaştırmak” olarak bilinmektedir.
Ercan
Kumcu
Habertürk
Çok bilinen bir başka örnek ise Big Mac çıkmazı
Endeksi. Bu endeks ABD’de bir hamburger Gazetesi’nde yer alan yazısında çok güzel
fiyatını esas alarak aynı hamburgerin diğer özetlemiş (21 Şubat 2013, Perşembe).
Türkiye bu savaşın neresinde? Bence şimdiülkelerde hangi fiyattan satıldığını gösterir.
The Economist’in son sayısında yayınlanan lik siperde, beklemede. Kontrollü bir değer
bilgilere göre hamburgerin ABD fiyatı 4.37 düşürme politikası ile savaşın etkileri minimize
Dolar. Norveç’te bir hamburger 7.84 Dolar, edilmeye çalışılıyor. Bu savaşın askeri de
komşusu Kanada’da ise 5.39 Dolar. komutanı da TCMB! Politikacılar değil! İster
Meksika’da 2.90 Dolar Çin’de 2.57, dama olsun, ister satranç, hamleler ve taşlar
Hindistan’da ise 1.67 Dolar (ancak sınırlı, ya kilitlenecek, ya da birileri masayı
Hindistan’da hamburgerde kırmızı et yerine mağlup terk edecek! Peki, sonrasında ne olatavuk eti kullanıldığını da ifade edelim). Bu cak? İşte bu nokta kehanet gerektiriyor. Kur
rakamlara bile bakarak hangi boyutta bir kur savaşları tahvil savaşlarına dönüşebilir. Kimse
savaşının içinde olduğumuzu anlamak müm- kimseye tahvil yoluyla borç vermek istemekün. Big Mac endeksi aslında son derece yebilir? Yani ülkeleri para politikasıyla teslim
öğretici, hatta ciddi bir ders materyali. alabilirsiniz? Tek bir mermi atmadan bir
Dileyen okurlar http://www.economist.com/ ülkeyi kendi içinde savaşa sürükleyebilirsiniz!
Bugün bence korkulması gereken değer
content/big-mac-index linkinden bu endeksin
düşüşleri ya da yükselişleri değil, Doların
detaylarına ulaşabilirler.
Değerli okurlar, bugün emeğin ucuz olduğu çökmesi riskidir. Mortgage çöktü, ne oldu
yerler artık sanayi üretiminin vazgeçilmez gördük. Peki, Barry Eichengreen’in
üsleri haline geliyor. Gelişmiş ülkelerde emek Exorbitant Privilege kitabında sorduğu gibi
pahalı. Mesela siz bir ürünü Amerika, İngiltere dolar çökerse ne olur? Tüm bahisler iptal,
ya da Japonya’da mı üretmeyi tercih edersi- kuponlar elde kalır! Yani elinizde bol miktarniz, yoksa emeğin daha ucuz, toprağın daha da kâğıt kalır, artık uçak mı yaparsınız, sobabol, çevre koruma düzenlemelerinin daha az da mı yakarsınız yoksa külah yapıp içine lebolduğu yerlerde mi? Her ne kadar cazip lebi mi koyarsınız bilemem. Değerli okurlar
görünse de bu gerçek, Amerika’ya uzun bir taraftan da düşünüyorum, içimizi bu
vadede giderek büyüyen bir dış açık olarak kadar karartmaya gerek var mı? Tamam,
yansımıştır. 2007 küresel krizinin tokadını kurlar da modaya uydu ve savaşıyor. Ancak,
yiyince uyanan, önünde türev ürün havasıyla ABD’nin Çin’den yaptığı ithalat karşılığında
şişirilmiş dev bir konut balonu bulan ABD ödediği her bir Dolar acaba tekrar nereye
panik halinde açıklarını kapatmaya çalıştı. dönüyor dersiniz?
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Savaşan kurlar

