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U luslararası Finans Enstitüsü (IFF), “Yükselen 
Piyasalara Sermaye Akışları” adlı raporu-

nun Haziran 2017 sayısını yayınladı. 30 ülkeyi 
kapsayan raporda, yükselen piyasalara yönelik 
sermaye girişlerinin 2017 ve 2018 yıllarında 
önemli derecede artmasının beklendiği vur-
gulandı. Özellikle Avrupa’daki yükselen piyasa 
ekonomilerine yönelik sermaye girişlerine ilişkin 
risklerin sürdüğüne işaret edilen raporda, “Tür-
kiye’nin büyüyen cari açığını finanse etmek için 
kısa vadeli sermaye akışlarına ihtiyaç duyması 
nedeniyle küresel bir satış dalgasına karşı en 
kırılgan bölge ülkesi” olduğu öne sürüldü.

T ürkiye İstatistik Kurumu’nun 
(TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araş-

tırması 2017 yılı I. Dönem sonuç-
larına göre işsizler, 15 ve daha yu-
karı yaştaki toplam nüfusun yüzde 
6,5'ini oluşturuyor. Diğer bir ifadeyle 
her yüz kişiden yedisi işsiz ve iş arı-
yor. İşsizlerin yüzde 51,2'sini lise altı 
eğitim düzeyine sahip olanlar, yüz-
de 23,6'sını yüksek öğretim, yüzde 
11,8'ini genel lise, yüzde 11,3’ünü 
mesleki veya teknik lise mezunları, 
yüzde 2,1’ini ise okuryazar olmayan-
lar oluşturuyor.

İşsizlerin 
dörtte biri 
yükseköğretim 
mezunu

“Türkiye bölgedeki 
en kırılgan ülke”

G eçen yılı hem üretimde hem de ihracatta rekor kırarak kapatan otomotiv pazarı 
2017’deki daralmayı Mayıs'a da taşıdı. 2017 yılı Mayıs ayı otomobil ve hafif ticari 

araç pazarı 85 bin 422 adede geriledi. 93 bin 904 adet olan 2016 yılı Mayıs ayı otomobil 
ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 9,03 oranında daraldı. Otomotiv 
Distribütörleri Derneği’nin verilerine göre, 2017 yılı Mayıs ayında otomobil satışları bir 
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,88 azaldı ve 65 bin 799 adet oldu.

Otomotivde pazar Otomotivde pazar 
yüzde 9 daraldıyüzde 9 daraldı

K redi Garanti Fonu (KGF) tarafından 
kefaletlerde 180 milyar liraya ulaşıl-

dığı, bu kapsamda 2 bin 125 işletmeye 
14 milyar liralık ihracat kredisi sağlandı-
ğı bildirildi. Fondan yapılan açıklamada, 
ekonomiyi canlandırmak  ve Türkiye’nin büyümesine katkı sağlamak amacıyla hacmi 
250 milyar liraya  yükseltilen KGF kefaletlerinde 180 milyar liraya ulaşıldığı kaydedildi.

İhracatçılara 14 
milyar liralık kredi
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M organ Stanley, yayınladığı Orta-Doğu Avrupa, Ortadoğu, Afrika (CEEMEA) Eko-
nomileri Yıl Ortası Görünümü raporunda Türkiye için 2017 büyüme tahminini 

yukarı yönlü revize etti. Türkiye için 2017 büyüme tahminini yüzde 2,3’den 3,3’e çıkaran 
Morgan Stanley, 2018 büyüme beklentisini ise 3,2’den 2,8’e indirdi. Morgan Stanley, 
büyüme beklentisini yukarı yönlü revize etmesine neden olarak Kredi Garanti Fonu 
gibi politika teşviklerinin sağladığı faydaları işaret etti.

Morgan Stanley, Türkiye 
büyüme tahminini yükseltti

B ilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlı-
ğı’nın yayımladığı bu yılın birinci 

çeyreğine ilişkin verimlilik istatistikleri-
ne göre çalışan kişi başına üretim en-
deksi, toplam sanayide bu yılın Ocak-
Mart döneminde bir önceki döneme 
kıyasla yüzde 4,04 artarak, 111,58 de-
ğerine yükseldi. Hesaplamaya göre, 
takvim etkisinden arındırılmış toplam 
sanayi çalışan kişi başına üretim en-
deksi geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 3,96 artış kaydetti. Söz konusu 
dönemde çalışılan saat başına üretim 
endeksi de yüzde 4,12 yükseldi.

Çalışan kişi 
başına üretim 
endeksi 
yüzde 4 arttı

T ÜİK, 2017 yılı birinci dönem büyüme 
verilerini açıkladı. Gayrisafi yurtiçi ha-

sıla ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endek-
si olarak (2009=100), 2017 yılının birinci 
çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine 
göre yüzde 5 arttı. Anketlerde piyasa bek-
lentisi yüzde 3,5-4 aralığında yer alıyor-
du. Beklentilerin üzerindeki büyümede 
iç talepteki canlanmanın yanı sıra bir yıl 
sonra tekrar artıya geçen güçlü ihracat 
etkili oldu. Başbakan Yardımcısı Mehmet 
Şimşek, yüzde 5’lik büyümenin 2,8’inin 
yurtiçi talepten 2,2’sinin yurt dışından 
geldiğini belirterek, “Bu dengeli büyüme-
ye işaret ediyor” değerlendirmesini yaptı.

Türkiye ekonomisi geçen yıl son çeyrek-
te yüzde 3,5, 2016’nın tamamında yüzde 
2,9 ile beklentilerin üzerinde büyümüştü.

Üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi ha-
sıla tahmini, 2017 yılının birinci çeyreğin-
de cari fiyatlarla yüzde 14,3 artarak 641 

milyar 584 milyon TL oldu.
Gayrisafi yurt içi hasılayı oluşturan 

faaliyetler incelendiğinde; 2017 yılının 
birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı 
çeyreğine göre zincirlenmiş hacim en-
deksi olarak; tarım sektörü toplam katma 
değeri yüzde 3,2, sanayi sektörü yüzde 
5,3, inşaat sektörü yüzde 3,7 arttı. Tica-
ret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hiz-
meti faaliyetlerinin toplamından oluşan 
hizmetler sektörünün katma değeri ise 
yüzde 5,2 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış GSYH 
zincirlenmiş hacim endeksi, 2017 yılı 
birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı 
çeyreğine göre yüzde 4,7 arttı. Mevsim 
ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH 
zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki 
çeyreğe göre yüzde 1,4 arttı.

Hane halklarının nihai tüketim harca-
maları, 2017 yılının birinci çeyreğinde bir 

Türkiye, ilk çeyrekte yüzde 5 büyüdü

önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirle-
me hacim endeksi olarak yüzde 5,1 arttı. 
Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 
9,4, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise 
yüzde 2,2 arttı.

Mal ve hizmet ihracatı, 2017 yılının bi-
rinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çey-
reğine göre zincirleme hacim endeksi ola-
rak yüzde 10,6, ithalatı ise yüzde 0,8 arttı.
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Avrupa’da 
perakende 
satışlar arttı

GEÇTİĞİMİZ AY DÜNYA

A vrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) ve-
rilerine göre, bu yılın Nisan ayında 

mevsimsellikten arındırılmış perakende 
satışlar, Mart ayına kıyasla 19 üyeli Euro 
Bölgesi’nde yüzde 0,1 arttı. Perakende sa-
tışlar, 2016’nın Nisan ayına göre de yüzde 
2,5 yükseldi. Tek para birliğinde perakende 
satışların Nisan’da önceki aya kıyasla yüzde 
0,2 ve 2016’nın aynı dönemine göre de 
yüzde 2,1 artması bekleniyordu. 

P iyasalara ilişkin araştırmalar yapan Frankfurt merkezli Sentix’ten yapılan açıklamaya 
göre, Mayıs’ta 27,4 puan olan Euro Bölgesi Yatırımcı Güven Endeksi, 1 puanlık artışla 

28,4 puana yükseldi. 28,4 puan Temmuz 2007’den bu yana görülen en yüksek değer oldu. 
Haziran ayında mevcut ekonomik durumu ölçen Euro Bölgesi Cari Durumu Endeksi, 34,5 
puandan 36 puana çıkarak Ocak 2008’den bu yana görülen en yüksek değere ulaştı.

Yatırımcıların gelecek altı aya ilişkin beklentilerini ölçen Beklentiler Endeksi de 20,5 
puandan 21 puana çıkarak Ağustos 2015’ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

U luslararası Para Fonu (IMF), ABD’de beklenen mali teşvi-
ğin büyüklüğü konusundaki belirsizlik ve Çin’de yurt içi 

kredilerdeki büyümenin Asya’nın ekonomik görünümü için 
riskler arasında olduğu uyarısında bulundu. IMF Başkan Yardımcısı Mitsuhiro Furusawa, 
Fed’in beklenenden daha sık faiz artırımına gitmesi halinde bunun ABD dolarında ciddi 
bir değer artışına yol açacağını ve bu durumun da Asya’daki gelişmekte olan ekonomiler 
üzerinde borç yükünü artıracağını söyledi.

Ö nümüzdeki beş yıl içinde yüz 
milyarlarca dolarlık yeni yatırım 

girişi öngörülen Hindistan, doğrudan 
yabancı yatırımın en gözde ülkesi 
haline geliyor. KPMG Türkiye ve DEİK 
işbirliği ile yatırımcılar için hazırlanan 
‘Hindistan Fırsat Analizi’ raporuna göre 
Hindistan’da geçen yıl 2,2 trilyon dolar 
olan GSYİH’nin 2020 yılına kadar 3,4 
trilyon dolar ve 2025 mali yılına kadar 
7 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. 

Doğrudan 
yatırımın gözdesi: 
Hindistan

Euro Bölgesi yatırımcı Euro Bölgesi yatırımcı 
güveni güveni 10 yılın zirvesinde10 yılın zirvesinde

IMF’den ABD ve 
Çin’e uyarı geldi
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OECD’de 
Trump etkisi
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İngiltere’de siyasi 
belirsizlik arttı

Y unanistan’da üçüncü kurtarma paketi kapsamında ek “kemer sıkma” önlemlerini 
içeren torba yasa tasarısı Mecliste onaylandı. Balıkçılık ile ilgili bir düzenlemeyle 

birlikte oylanan yasa tasarıları arasında, başta emeklilik maaşlarında artışların 2023’e 
kadar ertelenmesi olmak üzere mali düzenlemeler bulunuyor. Meclis’te tasarıya ilişkin 
tartışmalar devam ederken bir grup gösterici, Meclis’in bahçesine kasalar dolusu balık 
atarak ek önlemlere karşı tepkilerini göstermişti.

E konomik Kalkınma ve İşbirliği Ör-
gütü (OECD) Bakanlar Konseyi top-

lantısının sonuç bildirgesine, ABD’nin 
itirazları sonucu iklim değişikliğine ve 
korumacı ekonomi politikalarına ilişkin 
madde konulamadı.

Bakanlar Konseyi Dönem Başkanı Danimarka, sonuç bildirgesine paralel, iklim değişikliği ve 
korumacı ekonomi politikaları konularını içeren başka bir metin yayımlamak zorunda kaldı.

Yunanistan yine Yunanistan yine 
“kemer sıkıyor”“kemer sıkıyor”

A vrupa Birliği (AB), Çin’den ithal 
edilen sıcak haddelenmiş yas-

sı çelik ürünlere yönelik yüzde 35,9 
nihai gümrük vergisi koydu. AB Ko-
misyonu’ndan yapılan açıklamada, 
“İncelemelerde, Çin çelik sektörünün 
uygun krediler, vergi iadeleri ve çeşitli 
diğer desteklemelerle ‘suni’ olarak 
düşük fiyatlardan faydalandığı, bu 
durumun piyasada adaletsiz rekabe-
te neden olduğu ve AB şirketlerini 
maddi zarara uğrattığı tespit edildi” 
ifadelerine yer verildi.

AB’den Çin çeliğine 
gümrük vergisi

U luslararası kredi derecelendirme kuru-
luşu Fitch Ratings, İngiltere’de yapılan 

erken genel seçimin sonucunun ülkede 
siyasi belirsizliği artırdığı konusunda uyarıda 
bulundu. Fitch Ratings’ten yapılan açıklama-
da, Başbakan Theresa May’in Kuzey İrlanda 
merkezli Demokratik Birlik Partisi’nin (DUP) 
desteğiyle azınlık hükümeti kurmasının bek-
lendiği, yakın zamanda ülkede yeni bir seçi-
min mümkün olduğu belirtildi.






