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Kırılgan Beşli’yi Oluşturan Ülkeler
Kırılgan Beşli tanımı, tarihte ilk kez ABD menşeili banka Morgan Stanley’in 2013 yılında  yayımladığı Küresel Görünüm başlıklı raporunda adı geçti.
Raporda bahsedilen 5 ülke ekonomisi : Türkiye, Brezilya, Endonezya, Hindistan ve Güney Afrika oldu Günümüze kadar ‘Kırılgan  Beşli’ tanımlamasında
adı geçen ülke ekonomileri, çeşitli raporlarda değişkenlik gösterdi. Morgan Stanley 2016 yılında Brezilya ve Hindistan ekonomilerini bu tanımlamadan
çıkartıp Meksika ve Kolombiya ekonomilerini dahil etti.  En son değerlendirmeye göre ise, 2017 yılının Kasım ayında Standard&Poor's (S&P) tarafından
yeni Kırılgan Beşli listesi yayımlandı. Türkiye, Arjantin, Pakistan, Mısır ve Katar'dan oluşan yeni listede eski Kırılgan Beşli’ ye göre sadece Türkiye yerini
korudu.

1- Para Birimleri / Dolar Karşılaştırması
2010 yılından itibaren 2019 Ekim ayına kadar dönem içerisinde yerel para
birimlerinin Dolar karşısındaki yüzdelik değişimlerine bakıldığında, Kırılgan Beşli ülkelerinin
tamamı negatif görünüm izliyor. 2015 yılına kadar genel görünüm itibariyle yerel para
birimlerinin yaklaşık olarak aynı yüzdelikler de değer kaybetmesine karşın 2015 Ocak -2016

Temmuz ayları arasında Türk Lirası, 
Brezilya Reali ve Güney Afrika Randı ,diğer para birimlerine göre Dolar
karşısında daha hızlı bir şekilde değer kaybetmiştir.
2016 Temmuz ayı itibariyle de Türk Lirası diğer Kırılgan Beşli para birimlerine
göre çok hızlı bir biçimde değer kaybederek 2010 yılından bu yana değer kaybı
-287.71% seviyesine gelmiştir.
Bu değerlendirmenin sonucu olarak Türk Lirası, Kırılgan Beşli içerisinde en kırılgan yapıya
sahiptir. Burada bilinmesi gereken bir diğer konu ise grafikte görüldüğü üzere özellikle 2016

yılından sonra Türk Lirasındaki USD karşısındaki değer kaybının sebebi Doların piyasalardaki
yükselişi değil, Türk lirasının uluslar arası piyasalarda değer kaybı yaşamasıdır.

Yeni Kırılgan Beşli değerlendirmesinde sadece Türkiye’nin yerini korumasındaki başlıca sebebi: eski kırılgan beşlide Türkiye
haricindeki diğer ülkelerin cari açık rakamlarında önemli iyileşme görülürken, yeni kırılgan beşli de bu durumun tam tersi şekilde
cari açığın 2014-2016 yılları arasında arttığı görülmektedir.

Buna karşın günümüzde
hala ‘Kırılgan Beşli’
tanımlamasında ağırlıklı
olarak 2013 yılında
oluşturulan raporda adı
geçen ülkeler; Türkiye
Brezilya, Endonezya,

Hindistan ve Güney Afrika
kabul edilmektedir.
 

Kırılgan Beşli Neyi İfade Ediyor ?
Beş ülkenin aynı grup içerisinde tanımlanmasının ortak sebepleri:

Dış finansman ihtiyacı    
Yüksek oranda cari açık
Yüksek enflasyon oranları
Düşük ekonomik büyüme oranları 
Likidite eksiklikleri 
 İç ve dış siyasetteki sorunları öne çıkıyor.

 

Özellikle dış finansman ihtiyacının fazla olmasının sonucunda Kırılgan Beşli içerisindeki ülkelerin ekonomileri ABD
Merkez Bankası'nın (FED) politikalarından fazlasıyla etkileniyorlar.

Tanımlamanın Önemi: Kredi derecelendirme kuruluşlarının ya da ekonomik çevrede adlandırılan çeşitli tanımlar ekonomik
gösterge görevine sahiptir. Aynı zamanda yabancı yatırımcının ülkeler hakkında yatırım kararlarını etkileyen bir faktördür. Dış
finansman ihtiyacı göz önüne alındığında, Türkiye’nin ekonomik tanımlamalar ya da kredi notu ölçüsünde yüksek değerlere sahip
olması, yabancı yatırımı da beraberinde getirir.
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Cari açık : bir ülkenin ithal ettiği malların, ihraç ettiği mallardan
fazla olma durumudur. İhracat gücü ülkelerin ekonomik
açıdan yetkin güçlerini gösteren ölçütlerden biridir.Türkiye
uzun yıllardan beri dış ticaret açığı vermektedir.Ankara Ticaret
Odasının(ATO) ‘Açıklar Tarihi’ raporuna göre 1923-2004 yılları
arasında  dış ticaret fazlası verilen yıllar toplamı sadece 16

dır.Dış ticaret fazlasının en çok verildiği dönem aralığı
Cumhuriyet’in ilk kurulduğu dönemdedir. Cari açığın 1923-

2014 yılı arasında yüzde 60'ını teşkil eden 183 milyar dolarlık
kısmını Gümrük Birliği'nden sonraki 9 yıl içerisinde
gerçekleşmiştir.(Gümrükler Birliği Anlaşmasının detayları
‘ABD-Çin Ticaret savaşı’ adlı raporda verilmiştir)

2- Cari Açık (Dış Ticaret Açığı) Karşılaştırması

Kırılgan Beşli kategorisinde 2013-2018 yılları arasında cari açığın milli gelire oranı bakıldığında, kategori içindeki ülkelerin hepsinin cari açığın gayri
safi yurtiçi hasıla oranlarında bir iyileşme görülürken, yüzdelik olarak en az iyileşmeye sahip ülke Türkiye’dir. Bu verilere bakıldığı takdirde diğer
ülkelere kıyasla Türkiye'nin kırılganlığının halen devam ettiği görülmektedir.

Faiz Oranları Enflasyon Oranları

Türkiye ,  Avrupa ülkeleri içerisinde en fazla enflasyon oranına sahiptir. Dünya’da en yüksek 9. Faiz oranına sahip ülkedir. Kırılgan Beşli
içerisinde enflasyon oranının yaklaşık %190 katı oranında faiz uygulayan Brezilya, global sermaye için en çok getiriye sahip ülke
konumundadır.

4-Credit Default Swap (CDS) Karşılaştırması
CDS ; bir ülkenin hazinesinin veya şirketinin ihraç ettiği borçlanma senetlerini vade süresi dolduğunda ödememesi riskine karşılık, yatırımcının satın
aldığı bir sigortadır. Yatırımcının ödediği paraya ise CDS primi adı verilir. Her 100 CDS baz puanı ,%1 lik CDS primi maliyeti oluşturur. CDS primleri,
ülkelerin risk durumlarını ortaya koyan bir gösterge haline gelmiştir ve kredi derecelendirme kuruluşlarının verdiği notlara daha güncel alternatif veri
oluşturur. Sonuç olarak bir ülkenin borçlanma aracı için ne kadar yüksek CDS primi ödeniyorsa, o ülkenin riskleri de o kadar yüksek demektir. Kırılgan
Beşli içerisinde en büyük riski Türkiye taşımaktadır.
Aşağıda ülkelerin 17 Ekim 2019 itibari ile son 5 yıllık CDS verilerinin ortalamaları verilmiştir. Kırılgan Beşli ülkeleri kırmızı renk ile
belirtilmiştir.konumundadır.
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Öncelikle yapılması gereken ortaya koyulan veriler
çerçevesinde ülkenin ekonomik sorunlarını olduğu gibi
kabul edip öncelik sırasına göre istikrarlı bir yön
çizmektir. Ülkede yaşanan tüm konulardaki gerginliği
minimuma indirip yabancı yatırımcının gözündeki kaos
ülke imajını değiştirilmeli, enflasyon rakamlarını aşağı
çekilmeli ve sonrasında ise her yıl artan cari açığı
düşürmek için katma değerlere sahip sektörlerde yerli
üretim teşviği yapılmalıdır. Belirli sektörlerde üretilen
ürünlerin kalite ve standartları istenilen düzeye ulaşana
kadar destekleyici reklamlar ve ‘yerel ikame’ modeliyle
yerli üretim korunmalıdır. Tüketim toplumu anlayışını,
üretim toplumu anlayışına çevirebilmek için tasarruf
politikaları uygulanmalı ve  yüksek marka değerlerine
sahip yerli şirketler oluşturulup ihracat gelirleri
arttırılmalıdır.

 

2019 Fortune 500 listesine göre Dünya’nın en değerli 500

markası arasında Türkiye’den şirket bulunmuyor. Listesinde
en yüksek paya sahip iş kolu yüzde 23,5 ile teknoloji
olmuştur. Bununla birlikte günümüzde Dünya’da öncü
markaların piyasa değerleri bazı ülkelerin toplam piyasa
değerlerinden bile yüksektir.

Çözüm için ne gerekli ?

Örneğin: 2018 yılında Apple'ın 1 trilyon dolarlık piyasa değeriyle ,dünyanın en fakir 97 ülkesinin bir önceki yılın toplam
GSYİH' sının da üstüne çıkmıştır. Apple'ın ulaştığı yüksek piyasa değeri Kırılgan Beşli grubu içerisinde ki Endonezya'nın
2017 yılında ki GSYİH' na eşittir.

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

Engin ÖCEK
Piyasa 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


