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Brexit…Nedir brexit(british-exit)Britanya Krallığının AB’den ayrılığı müzakerelerine verilen isimdir brexit. İngiltere’nin toplam ihracatının yaklaşık %44’e
yakınının AB’ye olmasına rağmen brexitten ayrılmak istemesinin sebepleri nedir peki?

BREXİTİN OLASI EKONOMİK VE SİYASİ ETKİLERİ

Öncelikle İngilteren’in kolonileri sebebiyle İngiltere’de birçok farklı ırktan göçmen
bulunmaktadır. İngiliz halkı buna ek olarak başka göçmenlerin intikal edeceğinden
kaygılıydılar.

AB’nin işsizlik sorunu ve terör tehditi eklendiğinde İngiltere için iç huzurun biraz
biraz kaçması söz konusuydu. AB’de ki bazı ülkelerin ekonomik krizle sarsılması ve
AB’nin içinde bulunan ekonomik krizle sarsılan bazı ülkelere de yaptığı yardımlar
İngiliz Hükümetinin tepkisine yol açmıştı.İngiltere AB’den ayrılması halinde AB’ye
11,2 milyar dolar katkı payı ödemekten muaf olacak. İngiliz halkı 23 haziran 2016 da
referandum kararı aldı.Bu referandum sonucu halk %52 ile AB’den ayrılma kararı
aldı. Referandumda 33.228.778 vatandaş oy kullandı. Tabi ki birçok siyasi sorunda
beraberinde baş gösterdi. Bir örnek vermek gerekirse 18 Haziran 2016 günü bir
milletvekilinin İngiltere korunmalı sloganıyla bir provakatör tarafından öldürüldü.

Brexit sürecinin olası ekonomik tesirlerini beraber inceleyelim;

AB'nin İngiltere'de harcamaları : 6,98 milyar euro
AB'nin İngiltere'de yaptığı harcamaların İngiltere'nin milli gelirine oranı :%0,32

İngiltere'nin AB bütçesine katkısı : 11,3 milyar euro
İngiltere’nin AB bütçesine katkısının İngiltere milli gelirine oranı :%0,5

İngiltere’nin 2,76 trilyon $ milli geliri var brexit sonucu ayrılık olursa %6-8 ekonomik
daralma bekleniyor,sterlin %10-12 bandında değer kaybedeceği öngörülüyor.
İngiltere’nin kredi notunun düşmesi piyasalardaki para talebini arttıracaktır böylece
sermaye hareketliliği negatif etkilenecek ve fonlama maliyeti artacaktır bu gelişmekte
olan ülkeler için kötü haber demektir ki bununla beraber güvenli yatırım araçlarına
olan talepte artacaktır böylece gelişmekte olan ülkelerin para birimleri global para
birimleri karşında değer kaybetmesi olağandır.

İngilterenin dış ticaretinde yavaşlama ve daralma beklenmektedir, daralmakta olan dünya ticareti de bundan olumsuz etkilenecektir. Küresel piyasaları bu ölçüde
belirsizlik beklemektedir ve bu volatilite demektir.İngiltere ithalat ve ihracat yaptığı ülkelerle yeniden gümrük,ticaret ve ortak pazar antlaşması için masaya
oturmak zorunda kalacaktır, AB standardizasyonlarından kopup 2-3 yıl içerisinde büyük ölçüde değişime gidebileceği tahmin edilmekle beraber Britanya
Krallığı’nın içerisinde ki ülkelerin bazılarının(İskoçya-Galler-Kuzey İrlanda) AB’den ayrılmak istememesi İngilterenin siyasi bütünlüğünü de tehdit
etmektedir,ekonomik açıdan İngiltere’de durgunluk,genel fiyat seviyesinde yükseliş,daralma söz konusudur. İngiltere AB’nin en büyük ikinci ekonomisidir ve bu
sebeple AB’yi de daralma,durgunluk beklemektir buna karşın AB’nin tarıma yönelik sübvansiyonlarından muaf olacak İngiltere için tarım sektörüde büyük bir
belirsizlik ve daralma ile karşı karşıyadır.İngiltere’nin  AB ile anlaşamadığı diğer birkaç hususa da yazımda yer vermek isterim; AB para biriminin € olmasına karşın
İngiltere’nin kendi para birimi olan £(sterlin)’i kullanmasına karşın AB parasal birliğinin € olması İngiliz para biriminin değer kaybetmesine ve etkinliğinin
azalmasına neden olmaktaydı.

Uzlaşmalı brexit içeriği ana hatlarıyla şöyle:

AB'nin insanların, sermayenin, malların ve hizmetlerin serbest dolaşımını içeren dört özgürlüğünün
bölünmez bir bütün olduğu vurgulanıyor.

Ayrıca şu maddeler de bulunmakta:

 İngiltere'de serbest dolaşımın sona ereceğine dair belirgin bir direktif.
Teknolojik imkanların, Kuzey İrlanda'da fiziki sınırın oluşmasını engellemeyi amaçlayan
garantilerin devreye sokulmasına ihtiyaç duyulmayacak şekilde kullanılması.
AB hukukunun yorumu konusunda Avrupa Adalet Divanı'nın yetginliğinin devamı.

Yasal bağlayıcılığı olmayan metinde, tarafların gelecekte eşit şartlarda geniş çaplı bir ekonomik
ortaklık kurmalarından söz ediliyor.

İngiltere'nin, AB ile Parlamento'nun da onaylayacağı bir anlaşmaya varamaması halinde, herhangi
bir geçiş sürecini düzenleyen geçici bir anlaşma olmaksızın 31 Ekim'de birlikten ayrılması gerekiyor.

Bu durumda İngiltere, AB üyesi ülkeler arasında ticareti kolaylaştırmak için oluşturulmuş olan ortak
pazar
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ve gümrük tarifelerini devre dışı bırakan gümrük birliğinden çıkacak. 31 Ekim sonrası sınırda gecikmeler, pasaport kontrollerinin artması, gıda sıkıntısı,
elektrik, gaz, telefon faturalarında, gıda ve yakıt fiyatlarında artış gibi ihtimaller mevcutken önlem olarak işletmeler, ürün tedariğinde kesintiye uğrama
gibi ihtimallere karşı bazı ürünleri depolama konusunda teşvik ediliyor.

Kurdaki belirsizliğin AB’yi derinden etkileyeceği,ihracatı kendi para birimiyle yapan
ülkeler için pozitif ticari büyüme,faizlerin yukarı yönlü hareket edeceği,ticaretin
özgürleşeceği varsayımının yanında bir de İngilterede ki milliyetçi hareketler ingilterenin
dış dünyayla ticaretini azaltacağı varsayımıda bulunmaktadır. 15 ocak 2019’da AB’den
anlaşmalı ayrılık oylaması reddedildi. Brexit’in en önemli global etkisi genel fiyat
düzeylerindeki artış olacak diyebiliriz. İngiltere AB’ye ihracat ve ithalat yaparken hangi
stili seçeceği de muamma..

Kanada stili: AB ile serbest ticaret antlaşması var fakat fazla regülasyona tabii,AB
yasalarına daha az bağlı. Norveç Stili: Malların,kişilerin,hizmetlerin,sermayenin
dolaşımında tam bağlı,regülasyona daha az tabii. İngiltere’nin 2015 yılı %70’lik gıda
ihracatını ABD oluşturuyor,buradan yola çıkarak yeni ticari ilişkileri daha sıkı olacağa
benziyor ve buna ek olarak İngiltere ana muhalefet partisi (İşçi Partisi) başkanı Corbyn
anlaşmasız AB ayrılığı için ABD ile anlaşılmış bir ayrılık benzetmesini yapıyor. Corbyn
demişken İngiltere’nin iç sorunları Brexit sürecini daha büyük bir meçhule sürüklüyor
dersek yanılmayız. Nedir bu iç sorunlar?

1-Yeni başbakan Boris Johnson parlementoyu askıya alma kararı verdi ve bu yüksek anayasa mahkemesince hukuka aykırı bulundu.(İngiltere anayasası
Dünya üzerindeki nadir sözlü anayasalardan biridir,sözlü anayasalar esnek özelliklere sahip olmasına karşın İngilterenin ne kadar katı ve net bir hukuk-yasa
anlayışının olduğu aşikar)
2-Boris Johnson'ın hukuka aykırı olan bu kararı sonrası İngilterenin farklı kesimlerdeki vatandaşlarının tepkisi Boris Johnson istifa oldu. 

3-İngiltere Brexit gibi bir süreçle uğraşırken bir de erken genel seçim talebiyle karşı karşıya, Corbyn;ancak anlaşmasız ayrılık kararı ortadan kalkarsa erken
genel seçime gitmeyi kabul edebiliriz çağrısında bulundu ve buna karşın 31 Ekim'e kadar müzakerelerden sonuç alamazsak anlaşmasız ayrılacağız
diyen İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı bu minvalde bir çıkmaz, açmaz beklemekte.

4-Muhafazakar Parti gerekirse İngiltere’nin anlaşmasız ayrılığını savunurken Ana Muhalefet Partisi anlaşmasız ayrılmayı red ediyor.
Eğer anlaşmasız olarak ayrılırsa İngiltere AB’den kısa vadede ki
beklentiler şunlar:

1-Enflasyon
2-İşletme güveninde sarsılma
3-Tüketimde düşüş-tüketici davranışlarında değişim
4-Sterlin de gerileme

Arz konusunda göçmenlerin ülkelerine geri dönmeleri
ihtimaline karşın üretimde düşüş   yaşanabileceği
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Orta vadede İngiltere önümüzdeki 15 yılda AB’de büyüyebileceği orana kıyasla %8 daha az büyüyebilecek. Brexitten anlaşmasız bir ayrılışın küresel güvenilir
yatırım araçlarına olan tesirine gelecek olursak ve tahminde bulunmamız gerekirse şunları söyleyebiliriz;

Brexit'in iptal edilmesi ihtimalini de göz önünde bulundurarak piyasa araştırması dahilinde bir tahminde bulunarak yazımıza son verelim;  

Böyle bir durumda tabii ki yatırım araçlarının tepkisini öngörebilmek çok zor net şekilde izlenimimiz daha perçimlenmiş bir AB birliği olacağından dolayı Euro'nun
değer kazanacağı ve Sterlin/Pound'un da verdiği güven dolayısıyla hızla değer kazanacağı üstelik küresel yatırım şirketleri ve sermaye hareketlerinin de pozitif
etkileneceği açık ve net.

Pound/Sterlin         Euro          Altın     Dolar
       

Brexitten anlaşmalı bir ayrılışın küresel güvenilir yatırım araçlarına olan tesirine gelecek olursak ve tahminde bulunmamız gerekirse şunları söyleyebiliriz;

Pound/Sterlin         Euro          Altın     Dolar (ABD-ÇİN)

       

Güncel olarak uzun süreli bir takipte dibe çok yakın bir değerde olan sterlin volatilitesi bol bir süreç bekliyor-aşağı yukarı yönlü.

ABD-ÇİN arasında ki ticaret antlaşması süreci ve Trump'ın siyasi meselelerdeki(Selenski)  duruşuna bağlı(iktidar olmak için makyavelist bir görüş takınmış
durumda)

Pound/Sterlin         Euro          Altın     Dolar 

       

Piyasanın kuvvetli olmayan ihtimallere karşılık verdiği tepkileri öngörmek çok zor biz bu ölçüde bir belirsizlik tahmin ediyoruz,ekonomi literatüründe buna
ekonomik şok,belirsizlik,volatilite denmektedir,bizim düşünce,araştırma ve tahminlerimiz burada son buluyor size ekonomik okur-yazarlık açısından verimli bir
hafta dileriz.

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

Cumali YÜKSEKTEPELİ
Ekonomi Araştırma
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