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Brezilya: Latin Amerika’nın İncisi

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla(2018):  2,080 milyar dolar
Büyüme(2018):  %1,11

İşsizlik(2018):  %12,33

Enflasyon(2018):  %3,66

Faiz Oranı(2018):  %35

Para Birimi(2018):   1 USD = 3,32 BRL

Latin Amerika’nın incisi Brezilya, serbest piyasa ekonomisi olmasının yanı sıra içe dönük bir
ekonomidir. Ayrıca Brezilya ekonomisi, Latin Amerika’nın en büyük ekonomilerinden biridir. 1999

yılında Brezilya, kendi para biriminde devalüasyona gitti. Buna rağmen 2000-2012 yılları arasında
%5’in üzerinde bir büyüme istikrarı yakalamıştır. Ülkede, içe dönük bir ekonomi politikası
izlenmesinin sonucunda işsizlik oranının %10 seviyelerinden %5.5’e kadar gerilemiş, bunun yanında
2000 yılında %48.5 olan faiz oranı 2012 yılında %26.58’e gerilemiştir.  Fakat 2013 yılından sonra
ekonomi sert bir inişe geçerek 2016 yılında işsizlik oranı %11.6 ile tekrar çift hanelere dönmüştür. 
     

Ülkenin ekonomik verilerinde düşüşün sebepleri, Brezilya'nın ticari ürünlerine olan talep azlığı
ve Çin ekonomisinin bozulmasından kaynaklanan ticaret açığı olarak görülüyor. 2013 yılında %18.5

olan faiz oranı da aynı şekilde yükselişe geçerek %41.98’e kadar (2017) yükselmiştir. Ayrıca Ekim
2008’de, küresel mali kriz için erken sayılabilecek bir tepki vermesi de ekonomiyi olumsuz etkileyen
faktörlerden biridir. Bu krizi güçlü pazarı ve dayanıklı bankacılık sistemiyle hızlıca atlatan Brezilya,

The Economist’in 2011 yılı ülke risk raporunda dile getirildiği üzere bağımsızlık ve ülke riski açısından
“BB” risk notu ile istikrarlı bir durum göstermektedir. Gerilemiş olmasına rağmen günümüzde
Kanada, Rusya, Türkiye gibi ülkeleri geride bırakarak dünyanın en büyük dokuzuncu ekonomisi
konumuna yerleşmiştir.

Enflasyonun İlacı: Doğal Kaynaklar

Brezilya, hem bulunduğu bölge bakımından, hem yaşadığı
politik olaylar bakımından enflasyon oranını korumayı
başarmıştır. 20 yıllık bir süreçte ortalama %6 enflasyon oranına
sahip olan Brezilya, sadece 2003 yılında dalgalanma yaşayarak
%14.71’i görmüştür.     
Brezilya’nın enflasyondaki istikrarını koruyabilmesinde en
büyük faktör ülkenin sahip olduğu doğal kaynaklardır. Latin
Amerika ülkeleri arasında Venezuela ve Meksika’dan sonra
üçüncü sırada yer alarak sahip olduğu petrol rezervleri, Rio de
Janeiro açıklarındaki doğalgaz kaynakları, zengin doğal
kaynakları ve geniş toprakları sayesinde bölgedeki en büyük
pazara sahiptir. Bu pazar sayesinde, IMF’den borç alan ülke
konumundan kredi veren ülke konumuna gelmiştir

Brezilya, güneyinde bol yağış alan, yarı ılıman bir iklimi olan tarım topraklarına sahiptir. Bunun yanı sıra ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Amazon havzası da
ülkenin yağış ihtiyacını karşılamaktadır. Bu alanlardan elde edilen orman ürünleri, kakao ve tropikal meyvelerin ihracatı ülke için büyük bir öneme sahiptir.

KIRILGAN BEŞLİ'NİN SON 20 YILDAKİ EKONOMİK ANALİZİ
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Gayri Safi Yurtiçi Hasıla(2018):  868 milyar dolar
Büyüme(2018):  %5.3

İşsizlik(2018):  %4,51

Enflasyon(2018):  %3,2

Faiz Oranı(2018):  %6,45

Para Birimi(2018):  1 USD = 14129,59 IDR

Endonezya

Endonezya ekonomisi, Güneydoğu Asya’daki en büyük ekonomidir. Ayrıca ülke, yeni
sanayileşmiş bir ülke olarak günümüzde en büyük on altıncı ekonomisine sahiptir.
Endonezya da aynı Brezilya gibi iç pazara bağlıdır.

1997 mali ve ekonomik krizden 1999 yılında kurtulan Endonezya, bu dönemden sonraki yıllarda ortalama %4 ile %6 arasında büyüme kaydetti. Krizden
kurtulmak için maliye politikalarını sıkılaştırdı, faiz oranlarını yükseltti ve param birimini dalgalı hale getirdi. Ancak oluşan ekonomik zararı toparlamak
adına Ekim 1999’da göreve başlayan Abdurrahman Vahit, IMF ile Ocak 2000’de anlaşmaya vardı.     
 

Endonezya para birimi olan Endonezya Rupisi, sabitlenmeden önce 2004’te 1 dolar=12000 rupi değerine ulaştı.Yaşanan bu kriz durumundan dolayı,
devlet yakıt sübvansiyonlarını kesmek zorunda kaldı ve yakıt fiyatları ikiye katlanarak enflasyonu %3.69 seviyesinden %11.5 seviyelerine taşıdı. Yaşanan
bu durumların ekonomide yarattığı olumsuz beklentilerle birlikte 2004 yılında %6.08 olan işsizlik oranı 2008 yılına geldiğimizde %8 seviyesine dayandı.

2010 yılından sonra yaşanan olumsuz etkilerden kurtulan Endonezya ekonomisi, hızla
iyileşme gösterdi; 2018 yılına gelindiğinde işsizlik oranı %4.51, enflasyon %3.2,

faiz oranı ise %6.45 seviyelerinde yer buldu. Bu hızlı canlanmanın bir sebebi de 2011 ve
2013 yıllarında ekonomiyi canlandırmak için belirlenen negatif faizdir: 2011’de -%3.85,

2013’te -%1.74 olarak belirlenmiştir. Peş peşe yaşanan ekonomik şoklar yüzünden
durgunluk ve kriz arasında bir döngüde kalan Endonezya ekonomisini düzeltmek için
Endonezya Merkez Bankası olan Bank Indonesia, ekonomiyi canlandırmak için 2011 ve
2013 yıllarında faizi negatif olarak belirlemiştir. Yani vatandaşlar parasını bankada
tutarak faiz alamayacak, hatta bunun bir bedeli olarak belirlenen faiz oranında yatırılan
paranın üzerinden kesinti yapılacaktır. Bu yüzden insanlar paralarını bankada
tutmaktansa kullanmayı seçecek ve ekonomi canlanacaktır.
 

     Ekonomide uygulanan stratejik politikalar sayesinde, 10 yıldan fazla bir süreyi
durgunluk ve kriz arasında geçiren Endonezya, şu an G-20’deki konumunda kararlılıkla
durmaktadır.
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Gayri Safi Yurtiçi Hasıla(2018):  2,6 trilyon dolar
Büyüme(2018):  %7.3

İşsizlik(2018):  %2.55

Enflasyon(2018):  %4.86

Faiz Oranı(2018):  %5.05

Para Birimi(2018):  1 USD = 70,92 INR

Yağışlara bağlı tarım sektörünün yanında küresel rekabet gücüne sahip hizmet sektörüyle
öne çıkan Hindistan, 1800’lerde İngiltere sömürgesi haline geldi. Hint direniş hareketi
denilince akla gelen Mamatha Gandi’nin önderliğinde 20. Yüzyılın başında bağımsızlığını
elde etmeyi başardı. 2. Dünya Savaşı’nın bitmesiyle 15 Ağustos 1947’de Birleşik Krallık’tan
ayrılarak Pakistan ile beraber bağımsızlığını ilan etti. 
     1.3 milyarlık nüfusu ile dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan, 2000 ve 2007

yılları arasında yıllık %1.5 oranında büyüme artış hızı elde etti. Araştırmacıların tahminine
göre 2025 yılında nüfusunun 1.4 milyara ulaşacağı tahmin ediliyor. Endonezya’dan sonra
en çok Müslüman’ın yaşadığı ülke olduğu için faizsiz finans potansiyeli de çok fazladır.

Faiz oranı; 2000 yılında %8.34, 2010 yılında -%1.98 ve 2018 yılında ise %5.05 olarak
belirlenmiştir.

Hindistan, sadece nüfusuyla değil, ekonomisiyle de ön plana
çıkmaktadır. 1990’lı yıllardan beri uygulanan ekonomik
reformlar sayesinde dünyanın en hızlı büyüyen
ekonomilerinden olan Hindistan, 2014 yılında 2.03 trilyon
dolar gayri safi yurtiçi hasılaya sahipken, bu rakam
2018’de 2.6 trilyon dolara ulaşmış durumdadır.

Hindistan: Asya’nın Yükselen Küresel Gücü

Gelişen Hindistan Ekonomisi

Ülkenin ekonomisi son 20 yılda %7 oranında büyümekte olup yeni sanayileşen ülke sıfatıyla sınıflandırılmaktadır. Hindistan ekonomisi, 2014 yılı sonunda
Çin’i geride bırakarak dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi konumuna gelmiştir. KPMG Türkiye ve DEİK’i ortak hazırladığı rapora göre, yatırımcılar için
güvenli bölge konumunda olan Hindistan’ın, 2025 yılına kadar yaklaşık 7 trilyon dolar nominal gayri safi yurtiçi hasıla elde edeceği hesaplanmıştır.

     

Hindistan’ın küresel ekonomik performansındaki ana faktörler; ileriye dönük uzun vadeli büyüme planları, yatırım projeleri, düşük bağımlılık oranı ve
genç nüfustur. IMF’ye göre Hindistan ekonomisindeki bu büyüme, küresel planda “Parlak Nokta” olarak nitelendiriliyor. 

     

Artan nüfusu ve gelişen ekonomisiyle dikkatleri çeken Hindistan’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı aya iniş denemesi başarılı olamasa da, dikkatleri daha
fazla üzerine çekmeyi başardı. 15 Ağustos 1947’de bağımsızlığı kazanıp devlet olan Hindistan, 7 Eylül 2019 tarihinde aya iniş yapan 4. ülke olmak için
kolları sıvadı. Ay’ın güney kutbunda su arayan ilk uzay aracı olarak tasarladığı Chandrayaan-2 ile Ay’ın yüzeyine 2  kilometre kala bağlantı kesilmesi
sonucunda ABD, Sovyetler Birliği ve Çin’den sonra aya inen 4. ülke olma fırsatını kaybeden Hindistan, başarılı olamasa da çoğu ülkenin erişemediği bir
konuma ulaştı.
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Ticaret faktörüne baktığımızda ise, 2018 Yılı için;

Başlıca İhracat Kalemleri: Kıymetli ve yarı kıymetli taşlar, inciler, mineral yakıtlar, yağlar, motorlu kara taşıtları, makineler, nükleer reaktörler, organik
kimyasallar, eczacılık ürünleri. 
 

Başlıca İthalat Kalemleri: Mineral yakıtlar, kıymetli ve yarı kıymetli taşlar, inciler, elektrikli ve elektronik aletler, makineler, nükleer reaktörler, organik
kimyasallar
 

     Hindistan ekonomisindeki bu olumlu gelişmeleri enflasyon oranları üzerinden incelediğimizde; 2000 yılında %4.01, 2018 yılında ise %4.86 olarak
hesaplanmıştır. Verilerden yola çıkarak şu açıklamayı yapabiliriz: hizmet sektöründe, tarımda ve ticaretteki gücünün yanında dünyanın en büyük beşinci
ekonomisi olan Hindistan, ekonomisini geliştirmekle birlikte yoksullukla da mücadele etmektedir. İşleyen ekonomisine rağmen halkın zengin ve yoksul
kesimi arasındaki farkın çok büyük olması sebebiyle, ülkede ekonomiye katılamayan bir kesim vardır.

     Yoksulluk ve düşük okuryazarlıkla baş edemeyen Hindistan’ın en büyük üç şehri olan Bombay, Delhi ve Kalküta’da okuryazarlık oranı kadınlarda %53,

erkeklerde %75 ve toplam nüfusta %64 oranındadır.

Güney Afrika Cumhuriyeti: Gökkuşağı Ulusunun
Toprakları

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla(2018):  11.700 ABD Doları
Büyüme(2018):  %1.3

İşsizlik(2018):  %26,92

Enflasyon(2018):  %4,5

Faiz Oranı(2018):  %5,93

Para Birimi(2018):  1 USD = 14.79 ZAR

Yaşanabilirlik açısından Afrika’nın en elverişli topraklarına sahip olan ve 1994 yılında
demokrasiye geçen Güney Afrika Cumhuriyeti, tarihi boyunca siyasi olaylar, sömürüler ve
çatışmalarla dolu bir ülke oldu. Bunun ana sebebi bölgenin zengin kaynakları: elmas, altın,

kömür, manganez, platin bu kaynaklardan en önemlileridir. Otomotiv sanayisinden kullanılan
platini, Japonya ve Çin gibi ülkelere ihraç etmektedir. Hatta 19. yüzyılın son çeyreğinde,

Türkiye’den aldığı tiftik keçisini geliştirerek dünyanın en fazla tiftik yünü üreten ülkesi
konumundadır.

     Bölgedeki siyasi çatışmaların kurbanı olan Güney Afrika Cumhuriyeti, 2010 yılında dünya
kupasına ev sahipliği yapmasından sonra turizm açısından bir devrim yaşadı ve o tarihten
günümüze kadar ülkeye gelen turist sayısını üçe katlamış durumdadır. Ek olarak Çin Halk
Cumhuriyeti’nin son yıllarda Afrika ülkelerine yaptığı yatırımlar, Çinli iş adamlarının da gözünü
Afrika’ya dikmesine olanak sağladı.

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Ekonomik Hedefleri
Güney Afrika Cumhuriyeti ekonomi programında ülkenin orta vade planı, ekonomistler arasında büyük önem arz etmektedir. Program kapsamında;

Pazar ekonomisine dayalı yapının devamlılığı, kamu-özel sektör ortaklığına teşvik, ulaştırma ve enerji alanında kamu yatırımları gibi önemli hedefler
yer almaktadır.

 

     Ülkedeki bu kaynaklara, uygulanan ekonomik hamlelere rağmen fakir ve zengin vatandaşlar arasında büyük bir uçurum vardır. Dünya Bankası’nın
verilerine göre, 2017 yılında toplam döviz rezervi yaklaşık 51 milyar dolar, fakat buna karşılık 2017 yılında toplam dış borç stoğu 176,3 milyar dolara
yükselmiştir ve rezervin dış borç stokuna oranı %28’dir.
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Bunların yanında, Merkez Bankasının temel politikası enflasyon ve döviz kurlarında
ve dolayısıyla para piyasalarında istikrarı sağlamaktır. Enflasyonu %3 ile %6

aralığında korumaya çalışmaktadır. Devlet Başkanı Ramaphosa ise önümüzdeki 5 yıl
içinde ülkeye 100 milyar dolar yatırım çekmeyi hedeflemektedir. Ülke; bankacılık
altyapısının, bilgi ve iletişim imkânlarının, ulaştırma ve lojistik ağlarının gelişmişliği
gibi konularla da kendini göstermektedir.

 

     Bu hedefler doğrultusuna; enflasyon ortalama %5.5 civarlarında seyrederken(en
yüksek: 2008’de %10,06, en düşük: 2004’te 0,69), faiz oranları
da enflasyonla paralel olarak ilerlemektedir(en yüksek; 2003’te %8,66, en düşük:

2013’te %2,21). Bu verilere ters olarak, ülkedeki işsizlik oranı ise en düşük 2008’de
%22,43 ve en yüksek 2002’de %33,47’dir. Günümüzde her ne kadar %30’un altına
inmiş olsa da hala bir ilerleme kaydedildiği söylenmez.

     Afrika kıtasının en büyük ekonomilerinden birine sahip olan Güney Afrika
Cumhuriyeti, IMF’in Ağustos 2016'da açıkladığı verilere göre Afrika kıtasının en
büyük ekonomisi özelliğini Nijerya'dan alarak yeniden elde ettiği ifade edilmiştir.

TÜRKİYE: ASYA VE AVRUPA’YI BİRLEŞTİREN GÜÇ
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla(2018):  45.463 TL
Büyüme(2018): %2.6 

İşsizlik(2018):  %10.89

Enflasyon(2018):  %16.33

Faiz Oranı(2018):  12.19

Para Birimi(2018):   1 USD = 5.90 TL

Asya ve Avrupa’yı birleştiren, kimisi için Karadeniz’in kapısı kimisi
için de sıcak denizlere inmenin anahtarı olan Türkiye, coğrafyası
itibariyle sıcak çatışmaların tam ortasında kalan bir devlettir.

Kendi sınırlarını savunma ihtiyacının yanı sıra 2018 yılında
dünyanın en büyük on sekizinci ekonomisi olarak görülmesine
rağmen, en çok dış yardım yapan ülke konumundadır. Türkiye
ekonomisinin son 20 yılını üç ayrı dönemde inceleyeceğim:

“Eğer dünya tek bir ülkeden ibaret olsaydı, onun başkenti İstanbul
olurdu.”

                                     Napolyon Bonaparte

2000-2013 Dönemi

Bankacılık sistemi iflas eden Türkiye, 25 özel bankanın batmasıyla 2001 yılında dibe vurdu. Devlet bankalarından ise 4 tanesi devlet tarafından
kurtarıldı. İflasların faturası 53 milyar dolar olarak hesaplandı ve milli gelir 10 yıl önceki rakama eşitlendi. Devletin devalüasyona gitmesi
sonucunda
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ülke %50 oranında fakirleşti, işsizlik patlak vererek 2000 yılında %6.49 iken
2002 yılında %10.35 oranını gördü ve ekonomik büyüme
-%9 civarında gerçekleşti. Memur maaşları ve emekli aylıkları IMF’den borç
alınarak ödenebiliyordu.

 

     2002’de yaşanan siyasi değişimler sonrasında siyasi istikrara kavuşan
Türkiye’de, halk ve yatırımcılar arasında güven ön plana çıktı. IMF'nin,

kendisinden borç alan her ülkeye yaptığı gibi, ekonomik alandaki
yönlendirmeleri doğrultusunda bir süredir krizde olan Türkiye ekonomisi
yükselişe geçti. Bütün bunlarla birlikte yatırım, üretim, tüketim, istihdam,

ithalat, ihracat ve turizm gelirlerinde büyük artış yaşandı. Bunun
yanında 2002’de %57,94 olan faiz oranı 2004 yılında %27,52’ye, hatta 2010

yılında %9.63 ile tek hanelere kadar geriledi. 
 

     2000-2007 arasında dünya ekonomisinde yaşanan büyüme balonu 2008

yılında patladığında, ABD ve Avrupa’da kriz olabildiğince derinleşirken
Türkiye 2009’da 2007 yılına kıyasla; işsizlik oranında %3.69 artış, enflasyon
oranında %2.51 düşüş ve faiz oranında %0.48 düşüş kaydetmiştir. Takip
eden yıllara baktığımızda da gelişen ekonomiyle birlikte 2008 krizinin az
hasarla atlatıldığını görmekteyiz. 

Bu 13 yıllık dönemde Türkiye ekonomisindeki gelişme ve istikrarın anahtarı;
  

İhracata dayalı büyüme modelinin benimsenmesi,
  

Son 12 yılda aynı olan yönetimden ve siyasi istikrarın devamlılığından
dolayı yatırımcının ve halkın güveninin artması,

·

IMF ile birlikte yeniden yapılandırılan mali sistem: Sadece 2001 yılında
25 banka batmasına rağmen, yenilenen sistemde tek bir bankanın bile
batmaması, 

 

2000 yılında %54.92 olan enflasyonun 2013 yılında %7.49 oranına kadar
gerilemesidir.

2013-2018 Dönemi
Türkiye, 19 yıl aradan sonra IMF’e olan borcunu ilk kez 14 Mayıs 2013

tarihinde kapatmıştır. Fakat bu durumun ekonomide yarattığı rahatlama
çok uzun sürmeyecektir. Çünkü ekonomisinin yüksek oranda
büyümesinin yanı sıra büyüyen dış ticaret açığı, cari açık ve her yıl iş gücü
piyasasına katılan 750 bin genç nüfusun oluşturduğu işsizlik gibi
faktörlerle de uğraşmak zorunda kalan Türkiye asıl zorlu dönemine bu
periyotta girmektedir.

 

     Bu dönemde ülkede ortaya çıkan, aslında her zaman var olan, fakat
ülkenin gelişmişlik düzeyinin artmasıyla daha da artan başlıca
sorunlardan birisi: Enerji açığı. Türkiye, bu dönemde petrolünün %90’ını
ve doğalgazının %98’ini ithal etmektedir.

 

     Verilere bakacak olursak; 2013 yılında %8.74 olan işsizlik oranı 2018

yılında %10.89’a yükselerek büyük bir sorun haline gelmiştir. Enflasyon
oranı %7.49’dan %16.33’e yükselmiştir. Faiz oranı ise 2013’te %8.49 iken
2018’de %12.19’a yükselmiştir. Enflasyon ve faiz oranında görülen bu
artışı üçüncü periyodumuzda inceleyeceğiz.

2018-Günümüz

2018 yılının yazında hararetlenen, dış siyasette ABD ve Türkiye arasında
yaşanan gerilimlerden dolayı dolar kuru, Ocak 2018’de 3.8 TL iken, 13

Ağustos 2018 tarihinde tarihi rekor kırarak 7.24 TL’yi gördü.  Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurulu’nun Merkez Bankası faizlerini ve devlet borçlanma faizlerini
yükselterek aldığı önlemler ile dolar kuru Kurban Bayramı öncesi 5.97

TL’ye kadar düştü. Fakat kurları kontrol altına almak için yapılan bu
önlemler sonucunda devletin kaynak bulma maliyetleri artmıştır.

     Yaşanan gerilimler ile fiyatlar genel düzeyinin artması sonucunda
yurtiçi talepte ciddi bir daralma meydana geldi ve başta sanayi sektörü
olmak üzere bütün alanlarda üretim geriledi. Maliyetlerini 
 karşılayamayan firmalar konkordato ilan ederek borçlarını
ödeyemeyeceklerini bildirdi.



Bullekon
Finans ve Girişimci Hizmetleri

ABD VE ÇİN TİCARET SAVAŞI

www.bullekon.com

Bu belge, rapor veya araştırma dosyası (pdf) Bullekon tarafından hazırlanmıştır. Ne
surette olursa olsun izin alınmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve paylaşılamaz.

İzin alarak ve kaynak göstererek paylaşımı serbesttir. Yukarıda ki yazılı metinler
araştırmayı yapan departman görevlisine aittir. Yasal hakları Bullekon elinde tutar.
Güvenirlilik okuyucunun sorumluluğundadır. Araştırmalar tamamen objektif olarak
yapılmaktadır.

Departman :  Ekonomi Araştırma
İletişim : trbullekon@gmail.com
Ziyaret : www.bullekon.com

ARAŞTIRAN VE HAZIRLAYAN

Burak Safa ARABACI
Ekonomi ve Araştırma Departmanı

İMZA :

TARİH :

Burada yer alan bilgiler Bullekon.com tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı

sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir

yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu

nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve

bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Bullekon.com tarafından güvenilir olduğuna inanılan

kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Bullekon.com sorumlu değildir

“Yeni Ekonomi Programı” adı altında belirlenen öncelikli hedef daraltıcı para ve maliye politikaları ile enflasyonu ve cari işlemler dengesini
uygun seviyelere indirmektir. Bütün bunların sonucunda Türkiye, 2018 yılını; %10.89 işsizlik, %16.33 enflasyon ve %12.19 faiz oranı ile kapatmıştır.

   

  Bir ekonomik krizin en önemli göstergesi olan büyüme rakamlarına baktığımızda; 2018 yılının ilk çeyreğinde %7.2, ikinci çeyrekte %5.3, üçüncü
çeyrekte %1.6, dördüncü çeyrekte ise -%3 büyüme ile 2018 yılı genelinde Türkiye’nin %2.6 oranında büyüme kaydettiği açıklandı.
    

 2019 yılı, her ne kadar 2018’in ikinci yarısından daha olumlu geçse de Türkiye ekonomisinin önünde hala bir kriz tehlikesi bulunmaktır. Bunun
yanında 2019 yılının ikinci yarısında ortaya çıkan coğrafi tehlikeleri ve dış siyasetteki gerilimleri de göz önünde bulundurduğumuzda Türkiye’nin
önünde hala ekonomik sorunlarla dolu bir yol var.

    

 Dünya Bankası’nın raporuna göre, ekonomik kriz nedeniyle Türkiye’nin gayrisafi yurtiçi hasılasının 2019 yılı genelinde %1 azalacağı, 2020 yılında
%3 artacağı ve 2021 yılında da %4 oranında artacağı öngörülmüştür. Yine aynı rapora göre, Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz, Avrupa ülkelerini
de olumsuz etkilemektedir.


