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SEÇİMDEN SONRA İKTİSADİ VAZİYET
aziran 2015
H
seçimlerinin ardından
iktidar partisi tek başına

iktidar olmak için gerekli
çoğunluğu sağlayamazken
muhalefette kalan partilerin
sandalye sayısı koalisyon
ihtimalini güçlendirmiştir.
Ancak yazının kaleme
alındığı ana kadar bu
konuda herhangi bir
ilerlemenin olmayışı ve
seçeneklerin birer birer
azaldığı süreçte ekonomik
ve siyasi belirsizlik
kendini artan bir şekilde
hissettirmeye başlamıştır.
Seçim sonuçlarının
açıklanmasının hemen
ardından -hatta kısa süre
öncesinden- başlayan sıcak
para çıkışı ve beraberinde
kurlar üzerinde oluşturduğu
baskı gücünü tedricen
yitirirken farklı evreleri
olabilecek bir belirsizlik
sürecinin ülke ekonomisine
vereceği zarar aşikârdır.
Yüksek cari açık ve kısa
vadeli borçların finansman
ihtiyacı nedeniyle sermaye
girişlerine çok fazla ihtiyacı
olan ülke ekonomisinin
hala tehlikeli sularda
seyrettiğini söylemek
kötümserlikten ziyade
içinde bulunduğumuz
ortamı ifade eden bir gerçek
olarak görülmelidir. Yıllık
büyüme rakamlarında son
15 yılda neredeyse %10
seviyelerini yakaladığımız
dönemler de var, %5’e
yakın küçüldüğümüz
dönemler de. Söz konusu
büyümenin büyük kısmının
talep çekişli bir ekonomiden
ve inşaat sektöründen
kaynaklandığını istatistikler
söylemektedir. Tüm bu
gelişmelere rağmen kişi
başına milli gelirde AB ve
OECD ortalamasının halen
çok altında yer almaktayız.
Ancak yer aldığımız
gelişmekte olan ülkeler
liginde kişi başına milli
gelirde oldukça iyi bir
durumdayız.
Diğer taraftan Türk
Lirası’nın son birkaç yıl
içindeki hızlı değer kaybı
gerek dış ticareti gerekse
ciddi miktarda yabancı
para cinsinden özel sektör
borcunun ödenmesini zora
sokmaktadır. Bu noktada
hükümet tarafından birçok

teşvik, destek, yardım gibi
cesaretlendirici politika
paketleri uygulamaya
konulmuş olsa da kayda
değer bir ilerleme olmadığı
yine istatistiklerle sabit.
Türkiye’nin ana ticaret
ortağı bilindiği gibi AB olup
Birliğin yakın gelecekte
ABD ile imzalayacağı TTIP
anlaşması çerçevesinde
ticaretimizin orta vadede
olumsuz etkileneceğine
dair senaryolar rağbet
görmekte. AB dışında
İran, Irak ve Rusya enerji
ithalatımız nedeniyle yüksek
dış ticaret rakamlarına
ulaştığımız ülkeler. Ne
var ki gerek bu ülkelerin
gerekse Türkiye’nin içinde
bulunduğu ekonomik ve
siyasi koşullar ticaretin
maliyetini ciddi ölçüde
artırmaktadır.
Peki, tüm bu gelişmeler
karşısında ne yapmalı,
çözüm nedir? Öncelikle kısa
vadeli bir çözüm zor. Orta
ve uzun vadeli düşünmek
ve planlamak gibi bir
alışkanlığımız da yok!
Sanırım tek çözüm insan
reformu! Diğer bir ifadeyle
yetkin, nitelikli, bulunduğu
ortamın, bölgenin ve
küresel iş ortamının farkında
olan, iyi eğitimli, güvenilir,
ekip çalışmasına yatkın
insanları iş başına getirmek,
bunların ardından gelecek
olanları da yetiştirmek için
eğitim kurumlarında gerekli
reformları şimdiden yapmak
için kolları sıvamak.
Aksi takdirde Dünya
Bankası, IMF, OECD, WEF
tarafından yayınlanan
raporlarda ülkemizin
sıralamasını gördüğümüzde
onlara sinirlenip kızmaya
devam edeceğiz. Ancak
kimse çıkıp yüzümüze
gerçeği söylemeyecektir.
Bizim görmemiz gerekiyor.
Bu gerçekleri dile getirenleri
susturarak değil, kazanarak
çıkarız bu girdaptan. Aksi
takdirde hukuk devleti ve
hukukun üstünlüğü ilkesi
sadece hoş bir seda olur
kulaklara.
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İhracat ve ithalat
Mayıs ayında frenledi
ürkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle
oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2015 yılı
Mayıs ayında, 2014 yılının aynı
ayına göre yüzde 18,8 azalarak
11 milyar 113 milyon dolar,
ithalat yüzde 14,4 azalarak 17
milyar 866 milyon dolar olarak
gerçekleşti.

T

Mayıs ayında dış ticaret açığı yüzde 6,1 azalarak 7 milyar
193 milyon dolardan 6 milyar
753 milyon dolara düştü. İhracatın ithalatı karşılama oranı
2014 Mayıs ayında yüzde 65,5
iken, 2015 Mayıs ayında yüzde
62,2’ye geriledi.

Yüksek teknolojili
ürünlerin payı
TÜİK açıklamasında,
teknoloji yoğunluğuna göre
dış ticaret verilerinin, ISIC
Rev.3 sınıflaması içinde yer
alan imalat sanayi ürünlerini
kapsadığı kaydedildi. Mayıs
ayında ISIC Rev.3’e göre
imalat sanayi ürünlerinin
toplam ihracattaki payı yüzde
92,8 oldu. Yüksek teknoloji
ürünlerinin imalat sanayi
ürünleri ihracatı içindeki
payı yüzde 3,5, orta yüksek
teknolojili ürünlerin payı ise

Mevsim ve takvim etkilerinden
arındırılmış seriye göre; 2015
Mayıs ayında bir önceki aya
göre ihracat yüzde 13,6 azalırken, ithalat aynı kaldı. Takvim
etkilerinden arındırılmış seriye
göre ise; 2015 yılı Mayıs ayında
önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 16,4, ithalat yüzde
11,4 azaldı.

AB ihracatı

olarak gerçekleşti. Almanya’ya
yapılan ihracat 2015 yılı Mayıs
ayında 1 milyar 16 milyon dolar
olurken, bu ülkeyi sırasıyla İngiltere (689 milyon dolar), Irak
(658 milyon dolar) ve İtalya
(507 milyon dolar) takip etti.

Avrupa Birliği’nin (AB-28) ihracattaki payı 2014 Mayıs ayında yüzde 43,8 iken, 2015 Mayıs
ayında yüzde 42,5 oldu. AB’ye
yapılan ihracat, 2014 yılının
aynı ayına göre yüzde 21,3 azalarak 4 milyar 721 milyon dolar

Çin’den yapılan ithalat, 2015
yılı Mayıs ayında 1 milyar 935
milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla Almanya (1 milyar 846
milyon dolar), Rusya (1 milyar
785 milyon dolar) ve ABD (1
milyar 61 milyon dolar) izledi.

yüzde 31,5 şeklinde.
Diğer yandan imalat sanayi
ürünlerinin toplam ithalattaki
payı yüzde 80,4. Yüksek
teknolojili ürünlerin 2015
Mayıs ayında imalat sanayi
ürünleri ithalatı içindeki
payı yüzde 15,7, orta
yüksek teknolojili ürünlerin
payı ise yüzde 44,7 olarak
istatistiklere yansıdı.

Endekste miktar artışı
Öte yandan dış ticaret
endeksi, Nisan ayında birim
değerde azalırken miktar

Önceki yıldan yüzde 3,73 daha az

AR-GE’NİN 2014 KARNESİ
Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK) verilerine göre,
merkezi yönetim bütçesinden
Ar-Ge faaliyetleri için
gerçekleştirilen harcama,
2014 yılı için yüzde 3,73
azalışla 5 Milyar 611 Milyon TL
oldu.

M

erkezi yönetim bütçesi
üzerinden gerçekleştirilen hesaplamalara göre 2014
yılında Ar-Ge için bir önceki
yıla göre yüzde 3,73 azalışla 5
Milyar 611 Milyon TL harcama yapıldı.
Bu sonuca göre 2014 yılı merkezi yönetim bütçesinden ArGe faaliyetleri için gerçekleştirilen harcamaların Gayrisafi
Yurtiçi Hasıla içerisindeki oranı yüzde 0,32, merkezi yönetim
bütçe harcamaları içerisindeki
payı ise yüzde 1,12 oldu. Bu

oranlar 2013 yılında sırasıyla
yüzde 0,37 ve yüzde 1,28 idi.
Bütçe başlangıç ödenekleri
esas alınarak yapılan tahmini sonuçlara göre de 2015 yılı
merkezi yönetim bütçesinden
Ar-Ge için tahsis edilen başlangıç ödeneği 5 Milyar 850
Milyon TL oldu.

En çok ödenek Genel
Üniversite Fonlarına
Merkezi yönetim bütçesinden
Ar-Ge için ayrılan başlangıç
ödenekleri
sosyo-ekonomik
hedeflere göre sınıflandırıldığında, 2015 yılı için en çok
ödenek yüzde 40,2 ile Genel
Bilgi Gelişimi (Genel Üniversite Fonlarından finanse edilen)
için tahsis edildi. Bunu yüzde
21 ile savunma, yüzde 16,2 ile
Endüstriyel Üretim ve Teknoloji ve yüzde 9,1 ile Genel Bilgi
Gelişimi (diğer kaynaklardan
finanse edilen) takip etti.

bazında artış kaydetti.
İhracat birim değer endeksi
yüzde 9,6, ithalat birim
değer endeksi ise yüzde
15,4 azalmasına karşın aynı
dönemde ihracat miktar
endeksi yüzde 10,7, ithalat
miktar endeksi de yüzde
5,1 arttı. Endeks bir önceki
yılın aynı ayına göre, gıda,
içecek ve tütünde yüzde 5,2
artarken, ham maddelerde
(yakıt hariç) yüzde 7,3,
yakıtlarda yüzde 40,3 ve
imalat (gıda, içecek, tütün
hariç) sanayinde yüzde 9,7
azaldı.

ÜÇ ULUSAL
SEKTÖRÜ KAPSIYOR
Ar-Ge için devletin ayırdığı
ödenek/harcama sadece
kamu kurum/kuruluşlarında
gerçekleştirilen Ar-Ge’yi
değil, aynı zamanda diğer üç
ulusal sektörde (ticari sektör,
kar amacı gütmeyen özel
kuruluşlar ve yükseköğretim
sektörü) ve yurtdışında
(uluslararası kuruluşlar dahil)
devlet tarafından finanse
edilen Ar-Ge’yi de kapsıyor.
Dolaylı Ar-Ge destekleri ise
193, 5520, 4691 ve 5746
sayılı kanunlarda yer alan
Ar-Ge'ye ilişkin indirim ve
istisnaları içeriyor.
AR-GE HARCAMALARI (MİLYON TL)
YIL
DOĞRUDAN DOLAYLI
2008
2.427
195
2009
3.612
548
2010
3.786
668
2011
4.426
803
2012
4.523
921
2013
5.828
923
2014
5.611
1.360
2015 (*) 5.850
1.491
(*)Tahmini

