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Brexit’in yarattığı siyasi karışıklık ve öngörülememezlik  yüzünden Londra’da  korkular artıyor. Brexit yüzünden  Londra için söylenen “Başkentlerin başkenti”
söyleminin sona erebilir. Londra, tüm dünya para birimlerine ait alım satımların üçte birinin gerçekleştiği ve uluslararası kredi işlemlerinin dörtte birinden fazlasının
yapıldığı bir merkez. Tahvil alım satımlarından, faiz ve swap işlemleri düzenlemesine, fon yaratmadan, varlık yönetimine kadar tüm işlemlerin yapıldığı bir yer. Finans
sektörü İngiltere ekonomisi açısından ülkenin büyümesi ve refahı adına ciddi bir fark yaratıyor. İngiltere’de finans sektörü 2 milyondan fazla kişiye istihdam sağlıyor.
İngiltere  Avrupa Birliği’ne katıldı ama para politikalarından taviz vermedi. Avrupa Birliği  yapısal problemler üzerine  kurulduğu için İngiltere, Euro bölgesini tehdit
eden finansal risklerin kendisini de etkilemesinden ve mali istikrarsızlığın büyümesinden endişe etmektedir. İngilizler, Euro bölgesinde yer almamakta ve bağımsız bir
finans merkezi olarak varlığını sürdürmektedir. Ancak Euro bölgesindeki krizin yan etkileri giderek artan bir şekilde İngiltere’yi tehdit etmektedir. Brexit süreci uzun
vadede idealistler açısından iyi bir alternatif gibi görünse de kısa vadede çok sancılı bir süreç. İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden  çıkmak istemesindeki bir takım
nedenlerin başında Tembel Akdeniz ekonomilerinin güçlü üretken ve ihracata yönelik kuzeyli ekonomiler tarafından sübvanse edilmesine karşı çıkmalarıdır.

İngiltere’nin Avrupa Birliği Macerası

İngiltere her yıl  100 milyarlarca Euro’yu tembel Avrupa Akdeniz ülkelerine yani güneylilere yardım olarak
göndermek  zorunda ve toplam 14 trilyon dolarlık GSMH ve kişi başı geliri $6500 olan bu topluluk İngiltere
için AB’ye alternatif olan bir topluluktur. Topluluk içinde “en ayrıcalıklı ülke” konumunda olan İngiltere bu
pazarı AB üyeleriyle paylaşmak istememekte ve buradaki  üstünlüğünü teslim etmek istemiyor. Ancak AB’den
özel ve avantajlı bir anlaşma yapılmadan çıkılması durumunda, İngiltere’nin  Avrupa’daki pazarı tamamen
Fransa ve Almanya’ya kaybetmesi gibi bir risk gündemde . Hatta AB’den çıkılması durumunda, ülkede 2008

ekonomik krizine benzer bir kriz yaşanacağını ve ekonominin %9,5 oranında küçüleceğini ileri süren bazı
felaket senaryoları da bulunmaktadır.  İngiltere halen dış ticaretinin %45’ini AB ülkelerine yapmaktadır.
Ayrıca, AB bütçesine en çok katkı veren ülkelerden birinin İngiltere olduğu ve bu paranın artık ülkede
kalacağı da düşünülürse, uzun vadede  felaket senaryoları daha da geçersiz hale gelmektedir. Ayrılığı
destekleyenlerce, ticari olarak AB pazarının İngiltere’ye daha fazla kazanç sağlamayacağı iddia ediliyor. Eğer
İngiltere otonom dış ticaret politikası izlemeye başlayabilirse, daha agresif serbest ticaret anlaşmaları
yoluyla daha çok pazara ulaşma imkanını elde etmiş olacak.  İngiltere’nin 2014-2020 döneminde AB
bütçesine yapacağı net katkı GSYH’nin yıllık %0.5’ine denk geliyor. Avrupa Birliği içerisinde büyük bir
ekonomiye sahip İngiltere ayrıldıktan sonra Avrupa Birliği ekonomik sorunlarla karşılaşabilir. Ayrılık sonrası
İngiltere’nin ortak Pazar ve serbest dolaşımın dışında kalması Avrupa Birliği için önemli bir kayıp olacaktır.
İngiltere’nin Brexit kararından sonra siyasi belirsizlik ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebilir. Avrupa
Birliği mali piyasalarını da olumsuz etkilemesi beklenmektedir.

Kısa vade ve orta  vade de AB geleceğine olan etkileri  belirsizlik ortamı yaratmaktadır bunun sonucunda   kur savaşları açısından ihracata dayalı ülkeler açısından
faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü kendi para birimlerinin değerini düşürecek ihraç edecekleri malların değerini ve rekabet değerini düşürecek ve rekabetini
artıracak ve ihracatı destekleyecek fakat uzun vadede  Avrupa Birliği’nin aslında bir anlamda  iflas etmesi anlamına geliyor. Çünkü İngiltere 2,76 trilyon dolarlık milli
geliri ile AB’nin ikinci büyük ekonomisidir. Küresel krizden EURO Bölgesi’ne göre daha çabuk çıkan İngiltere’nin ticari ilişkilerinin yarısı, Birlik içinde
gerçekleşmektedir. İngiltere’nin ayrılık kararı ile birlikte Birliğin siyasi geleceğine ilişkin ortaya çıkan belirsizlik ekonomik toparlanma ve büyümeyi de olumsuz
etkileyecektir. İspanya, İtalya, Portekiz ve Yunanistan gibi ülkelerin ekonomik sorunları yeniden artabilecektir. Avrupa Parasal Birliği ve Euro’ da tartışma konusu
olacaktır ve muhtemelen Euro önümüzdeki iki yıl içinde zayıf kalacaktır. Dünya ekonomisinde büyüme yavaşlayacaktır. Zaten daralmakta olan dünya mal ticareti de
olumsuz etkilenecektir. Güvenli liman arayışı içinde altın, Japon Yeni, İsviçre Frangı ve gelişmiş ülke tahvilleri değer kazanmakta ve yatırım yapılmaktadır.
İngiltere ve Avrupa Merkez Bankası ile diğer gelişmiş ülke merkez bankaları ortaklaşa hareket ederek küresel mali piyasalarda istikrarı korumayı hedeflemektedir.
Önümüzdeki dönemde İngiltere, Avrupa ve Japonya Merkez Bankaları yeni parasal genişleme önlemleri alacaklardır. İngiltere, 2020 yılı sonuna kadar AB’de tek pazar
 içinde kalmaya devam edecek. Bir başka deyişle serbest mal, hizmet ve sermaye dolaşımıyla iş gücü dolaşımı sürecek. Türkiye’nin de İngiltere ile dış ticareti ve
makine ihracatı 2020 yılı sonuna kadar bugünkü mevcut kurallar çerçevesinde devam edecek.

İngiltere ile AB arasındaki müzakerelerle, 1 Ocak
2021 tarihinden itibaren ikili ilişkilerin nasıl
sürdürüleceği belirlenecek. Siyasi deklarasyonda
yer aldığı üzere, malların serbest dolaşımına ilişkin
olarak AB ile İngiltere arasında bir serbest ticaret
alanı oluşturulması hedefleniyor.
Birleşik Krallık Hazine Başkanı’nın verdiği bir
röportaj da şöyle diyordu; Brexit’in ekonomiye
maliyeti 2030’a kadar % 6,2’lik milli gelir
daralması getirecek. Bu oran, her hanenin yıllık
bütçesinde 4 bin 300 sterlinlik düşüş anlamına
geliyor. Yine aynı dönem içinde yatırımların
azalması sonucu 820 bin kişinin işsiz kalması,
sterlinin % 15 değer yitirmesi ve enflasyonun da %

2,7 yükselmesi ihtimali üzerinde duruluyor.
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Brexit sonrası tüm dünya finans piyasalarını etkileyecek en önemli faktörün ekonomi olacağı anlaşılıyor. Yaklaşık 600 ekonomistin katıldığı ankette,

ekonomistlerin yüzde 88’i, İngiltere’nin AB’den ayrılmasının AB ihracat piyasasına darbe indireceğini belirtiyor. AB’den ayrılmanın İngiltere’de aile
gelirlerini olumsuz etkileyeceğini düşünenlerin oranı da yüzde 82 seviyesinde. İngiltere’nin başkenti Londra, Avrupa Birliği’nden ayrılma sürecine ilişkin
belirsizlikler sonucunda  dünyanın en büyük finans merkezi olma özelliğini kaybetti. Düşünce kuruluşu Z/Yen tarafından hazırlanan Küresel Finans Merkezleri
Endeksi’nden derlediği verilere göre İngiltere’nin başkenti Londra, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma süreci sonrasında . İngiltere’nin başkenti Londra,

Avrupa Birliği’nden ayrılma sürecine ilişkin belirsizlikler sonucunda  dünyanın en büyük finans merkezi olma özelliğini kaybetti ve  2. sıraya geriledi.  Sırasıyla
New York , Londra , Hong Kong , Singapur, Şanghay, Tokyo , Pekin, Dubai , Shenzhen , Sidney . İstanbul ise 76. Sıradan 53 . sıraya yükseldi .New York, Londra
üzerindeki liderliğini 17 puana çıkardı. Başta Paris olmak üzere diğer merkezlerden gelen güçlü performanslar, Londra'nın bir dahaki sefere endekste ikinci
sırasını tehlikeye attı.  Hong Kong  Londra'nın arkasında sadece iki puan. Singapur ve Şangay dördüncü ve beşinci konumda kalıyor. Z/Yen tarafından hazırlanan
Küresel Finans Merkezleri Endeksi’nde toplam 110 finans merkezi toplam 103 farklı faktörün analiz edilmesiyle belirleniyor. Sıralamanın belirlenmesinde Dünya
Bankası, The Economist Intelligence Unit, OECD, Birleşmiş Milletler gibi kuruluşların verileri dikkate alınıyor. Buna ilaveten www.globalfinancialcentres.net
adresinden ankete katılanların cevapları da dikkate alınıyor.

Brexit’in Gelişmekte olan ülkelere ve
Türkiye’ye etkisi
Brexit süreci belirsizlik ortamı yaratmaktadır. Bu belirsizliğin  sonucunda da
riskler artar  risk algısının artması özellikle sıcak paranın güvenli limanlara
gitmesi demek  bunun sonucunda da güvenli liman sinyali vermeyen 

ülkelerin finansal açıdan dışarıdan gelen finansal sübvansiyona ihtiyacı olan
ülkeler açısından   faizlerin  artması ,sermayenin  pahalanması, sermaye
girişinin  azalması anlamına gelir . Almanya, İngiltere, Japonya  ve ABD’ deki
belirsizlikler gelişmekte olan ülkeleri her zaman negatif etkiler sermayenin ,

fiyatının dolaylı olarak faizlerin artması anlamına gelir . AB ve İngiltere’de
ekonominin ve ticaretin yavaşlaması Türkiye’nin ihracatını olumsuz
etkileyecektir. İngiltere, Türkiye’nin dış ticaret fazlası verdiği tek gelişmiş
ülkedir ve AB içinde en büyük ikinci ticaret ortağıdır.

İhracat kısa vadede olumsuz etkilenecektir. Orta vadede ise ticareti, İngiltere ile AB’nin nasıl bir ticaret anlaşması yapacağı ve Türkiye’nin buna nasıl taraf
olacağı belirleyecektir. Türkiye ile İngiltere muhtemelen bir serbest ticaret anlaşması yapabilecektir. Londra finans merkezi Türkiye’nin en önemli borçlanma
kaynağıdır. Bu merkezin geleceği de Türkiye’nin borçlanma olanakları üzerinde belirleyici olacaktır. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İngiltere'nin
AB'den herhangi bir anlaşma sağlamadan ayrılması halinde Türkiye'nin fazla veren İngiltere ile ikili dış ticaretinin 3 milyar dolara kadar olumsuz
etkilenebileceğini söyledi. 3 milyar dolar etki senaryosunda tekstil 1.4 milyar dolar, otomotiv 1.2 milyar dolar, beyaz eşya ve elektronik ise 500 milyon dolar
olumsuz etkilenecek. Türkiye geçen yıl İngiltere’ye geçen yıl 11.1 dolar ihracat yaparken, 7.4 milyar dolar ithalat ile dış ticaret fazlası verdi. Türkiye’nin ihracatta en
kuvvetli olduğu alanlar ise otomotiv, tekstil, elektronik ve beyaz eşya. Pekcan’ın verdiği bilgiye göre bakanlığın, sektörlerin ve danışman kuruluşların tahminleri
dış ticaretin 2.4 milyar dolar ila 3 milyar dolara Türkiye aleyhine olumsuz etkilenebileceğini gösteriyor. Dış ticaretin en yoğun baskı altına girdiği 3 milyar dolar
etki senaryosunda tekstil 1.4 milyar dolar, otomotiv 1.2 milyar dolar, beyaz eşya ve elektronik ise 500 milyon dolar olumsuz etkilenecek. Pekcan, İngiltere’nin
Brexit sonrası Türkiye’den ithal etiği otomotiv ürünlerine %10, tekstile ise %12 ek gümrük vergisi getireceğini söyledi. Pekcan’ın verdiği bilgiye göre bu iki sektör
Brexit sonrası İngiltere’nin gümrük vergilerini artıracağı ithalatın %22’sini oluşturan ürün grubu içinde yer alıyor. İngiltere geri kalan ithal ürünlerden ise gümrük
vergisi almayacak.

Piyasalara Etkisi
Sterlin AB referandumunun yapıldığı 2016'nın haziran ayından bu yana yaklaşık %20

değer kaybetti. İngiltere AB’ den ayrılırsa sterlin ve Euro negatif etkilenir. Dolar ve altın
değer kazanır. TL’ nin  ise dolara karşı değer kaybeder, sterlin ve euroya karşı pozitif
 ayrışması beklenir. TCMB eğer kur yükselirse piyasalara müdahale edebilir.  Eğer AB’ den
ayrılmazsa sterlin ve euro değer kazanır. Dolar ve altın değer kaybeder. TL dolara karşı değer
kazanır, sterlin ve euroya karşı değer kaybeder. İngiltere'nin AB üyeliğinin oylandığı 23

Haziran 2016'daki Brexit referandumu öncesi Sterlin/Dolar kuru 1,48'di. 10 yıllık hükümet
tahvillerinin getirisi ise 8 baz puan düşerek rekor düşük seviyeye inmişti. Piyasaların
İngiltere Merkez Bankası'nın faizleri indireceğine dair beklenti gütmesi bunda etkili rol
oynamıştı. Citigroup'a göre Brexit'in anlaşmasız gerçekleşmesi takdirinde getiriler sıfıra
hatta sıfırın altına da inebilir diyordu. Mizuho Bank'tan yatırımcı Neil Jones Bloomberg'e
yaptığı açıklamada şöyle bir açıklamada bulunmuştu;  “Brexit olacak mı ya da seçim
düzenlenecek mi diye soruların arttığını, ancak bu sorulara cevap aramak yerine yatırımcının
önlemini alarak yatırımlarını hedge etmeledir” dedi .
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Brexit yüzünden İngiltere’nin para birimi Sterlin son yıllarda ciddi bir volatilite
içerisindedir. İngiltere’nin önde gelen dergilerinden The Economist Dergisi, Brexit’ in
Londra’ya riskleri açısından uyarılarda bulundu. Brexit süreci Birleşik Krallık ekonomisine
ciddi bir darbe vurdu ve asıl darbenin olası anlaşmasız Brexit sonucu olabileceği
söyleniyor. Eğer Boris Johnson, yapmış olduğu görüşmeler neticesinde AB’den anlaşmasız
bir Brexit senaryosu ile ayrılmaya kararı alır ise sterlinde ciddi bir değer kaybı yaşanacaktır.
İngiltere Merkez Bankası, Brexit anlaşması olmaması durumunda AB’den
ayrılmanın sterlin üzerinde %25’lik bir değer kaybına neden olacağını belirtti. Bu durumda
GBP/USD  paritesinde anlaşmasız Brexit’ in gerçekleşmesi halinde 1,20 seviyesinin altına
doğru geri çekilmeler mümkün olabilecektir. Dünyada belirsizliğin artması altın ve benzeri
değerli metallere olan ilgiyi arttırabilir ve kağıt paralara olan ilgiyi düşürebilir. Bu nedenle
hem altın, petrol, gümüş gibi yatırım araçları hem de bitcoin gibi kripto para ürünlerine
anlaşmasız Brexit olumlu yansıyabilir.

16 Ocak 2019 İngiltere Parlamentosu'nun Brexit anlaşması Oylamada 432 red oyuna karşı
202 kabul oy ile reddetmesi sonrası  İngiliz Sterlin’ i değer kazandı. Piyasalar, anlaşmanın büyük
farkla reddedilmesini, ülkenin Avrupa Birliği'nden  ayrılma sürecinin ertelenmesi ihtimalini
artırması dolayısıyla olumlu karşıladı. Avrupa Birliği liderleri ise Brexit oylamasının sonucuna
dair ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Oylamanın sonucundan
üzgünüz. İngiliz hükümetinin bundan sonraki süreç için niyetini bir an önce belli etmeye davet
ediyoruz. AB'nin 27 ülkesi bundan sonra da birlikte hareket etmeye devam edecektir ve Brexit' in
verdiği hasarı gidermeye çalışacaktır. Brexit' in herhangi bir anlaşma olmadan gerçekleşmesi de
dahil olmak üzere tüm senaryolara hazırlanmaya devam edeceğiz. Bu oylama ile düzensiz bir
Brexit' in gerçekleşme ihtimali artmıştır. Bunu istemesek de buna hazır olmalıyız. Biz
AB'nin İngiltere ile imzaladığı anlaşmayı yürürlüğe koyma sürecine devam edeceğiz. Brexit  için en
iyi anlaşmanın bu olduğunu düşünmeye devam ediyoruz." Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-

Claude Juncker, İngiltere Başbakanı Theresa May' in AB ile vardığı birlikten çıkış anlaşmasının
İngiliz parlamentosunda yapılan oylamada reddedilmesine ilişkin, "İngiltere'nin en
kısa zamanda niyetine açıklık getirmesini talep ediyorum." ifadesini kullandı. Juncker, yaptığı yazılı
açıklamada, bu akşam parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasındaki oylamanın sonucundan
üzüntü duyduğunu vurgulayarak, AB olarak Brexit anlaşmasının oylama sürecini sürdüreceklerini
belirtti. Mevcut Brexit anlaşmasının "mümkün olanın en iyisi" olduğunu aktaran Juncker,
"İngiltere'nin AB'den anlaşmalı olarak ayrılmasını sağlamanın tek yolu budur." ifadesini kullandı.
 Bundan sonra piyasalar, Brexit  sürecindeki gelişmelere paralel olarak hareket edecek. Piyasalar
aynı zamanda İngiltere'nin AB'den bir anlaşma olmadan ayrılması ihtimalinin bu oylamayla
düştüğü yorumunda bulunarak Sterlin lehine hareket etti. Oylamanın yapıldığı Salı günü, Sterlin
gün içinde

Amerikan Doları'na karşı yüzde 1 değer kaybetmişti. Ancak
oylamanın ardından sterlinin dolara karşı kayıplarını geri kazandığı görüldü.

İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johnson'ın, 31 Ekim'de Avrupa Birliği'nden
gerekirse anlaşma olmadan ayrılmakta ısrarlı olduklarını söylemesi  sonrasında 

Sterlinde değer kaybı yaşandı. Sterlin/Dolar kuru 1,22'nin,

Sterlin/Euro kuru 1,10'un, Sterlin/TL kuru 6,80'in altına indi.
Sterlin'in dolar karşısında bir aylık değer kaybı yaklaşık % 3,5. Sterlin/Dolar kuru
1,2152 ile son 2 yılın en düşük seviyesine geriledi.3 eylül 2019 da İngiltere'de
muhalif milletvekillerinin Avrupa Birliği'nden anlaşmasız ayrılmayı önlemek için
attığı
adımların önüne geçmek isteyen İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın erken
seçimi masaya koyması, para birimi sterlinin değer kaybetmesine yol açtı.

Sterlin, günlük olarak dolar karşısında yüzde 0,9 düşerek 1,1959 seviyesine indi, 7 Ekim 2016 tarihinden bu yana en düşük seviyesini gördü. Sterlin, Euro karşısında
ise 1,10 seviyesinin altında işlem görüyor. Sterlin, Türk Lirası karşısında ise, 6.9160 TL'ye kadar geriledi. Ekonomistler İngiltere'nin AB'den anlaşmasız ayrılması
takdirinde sterlinin dolar karşısında 1,05 seviyesine kadar düşebileceğini söylemişti. Bloomberg'in stratejistlerle yaptığı anketine göre ise piyasalar erken seçim
ihtimalini, İngiltere'nin AB'den anlaşmasız ayrılmasından daha iyi bir ihtimal olarak fiyatlıyor. Diğer yandan Sterlin’ in düşmesi Londra Borsası'nın gösterge
niteliğindeki FTSE 100 endeksinin yükselmesine sebep oluyordu. Ekonomistlerin Sterlin yorumları içerisinde anlaşmalı bir Brexit’ in sonucunda Sterlinde
toparlanma yaşanacağını öngörüyorlar ve İngiltere ekonomisinin böyle bir anlaşma gerçekleşmesi durumunda, anlaşmasız Brexit’ e göre çok daha hızlı bir
toparlanma süreci yaşayacağına vurgu yapıyorlar.
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