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Yurt Dışı Gelişmeler
 FED aklındaki çıkış planında bir değişikliğe gitmedi. ABD Merkez Bankası (FED), FOMC (Fed Açık Piyasa Komitesi) toplantısı sonrasında beklenildiği gibi QÊ3 programı dahilindeki varlık alım programını 15 milyar $ daha azaltarak
sonlandırma kararı aldı. FED’in varlık alım programını sonlandırmasının ardından sözlü yönlendirme politikasında yapacağı değişiklik merak ediliyordu. FED bu tarafta belirgin bir değişikliğe gitmedi ve özellikle enflasyon oranı komitenin
hedefi olan %2’nin altında devam ettiği sürece kayda değer bir süre daha faizlerin mevcut seviyede tutulacağı mesajı
korundu. Varlık alım programının sonlandırılması nedeniyle ekonomik aktivite, istihdam ve enflasyon görünümüne
destek vermek için yüksek bir oranda destekleyici para politikası duruşunun korunacağı söylemi çıkarıldı. Öte yandan
daha önceki karar metninden farklı olarak komitenin şimdiki tahminlerinden daha hızlı bir şekilde istihdam ve enflasyon görünümünde düzelme görülürse faiz oranının beklenenden önce arttırılabileceği ve aynı şekilde aksi yöndeki
sinyallerde daha geç arttırılacağı belirtildi. FED’in faiz artışlarına doğru ilerlediğinin bir göstergesi de istihdam piyasasına yönelik değerlendirmesinin görece daha pozitif olması oldu. Komite üyelerinin ekonomik aktivite konusunda toplantı tutanaklarında endişelerini dile getirmelerine karşın bunun yansımasını yeni karar metninde görmedik. Bu da
FED’in ABD ekonomisindeki toparlanmanın ılımlı bir oranda devam ettiğine inanmalarından kaynaklanıyor. FED’in faiz
artışlarının zamanlamasının ve hızının ekonomik verilere bağlı olacağının sinyalini açıkça vermiş olması, ilk faiz artışına yaklaşılana kadar piyasaların ABD tarafından gelecek olan verilere karşı hassasiyetinin yüksek olacağının habercisi.
 ABD ekonomisi 3. çeyrekte beklentilerin üzerinde büyüdü. ABD ekonomisi 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre
yıllıklandırılmış olarak %3 olan beklentilerin üzerinde %3.5 oranın- ABD Çeyreklik Büyüme Oranı (Yıllıklandırılmış, %)
da büyüdü (bir önceki çeyreğe göre %0.9). 2. çeyrekte ise ilk çey- 6
3.5
reğe göre yıllıklandırılmış olarak %4.6 oranında büyümüştü. 4
FED’in global ekonomik aktivitedeki yavaşlamaya karşın ekonomi- 2
ye olan güvenine atıfta bulunarak tahvil alım programını sonlan0
dırması ve faiz artışlarının zamanlamasını ekonomideki (istihdam
-2
ve enflasyon) toparlanmaya bağlı olarak belirleyeceğini belirtmesinin ardından merakla beklenen büyüme verisi ilk etapta FED’in -4
faiz artışlarına daha erken başlayabileceği hissiyatı verse de de- -6
taylar tersine işaret ediyor. Büyümenin detaylarına bakıldığında -8
bazı önemli noktalarda ivme kaybı yaşandığı görülüyor. 3. çeyrek- -10
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
te büyümeye dış ticaret tarafından önemli bir destek gelirken, bu
desteğin önemli bir kısmı gerileyen petrol fiyatlarının da etkisiyle ithalat tarafındaki gerilemeden kaynaklanıyor. Aynı
dönem içerisinde istikrarlı bir şekilde güçlenmeye devam eden USD’nin önümüzdeki dönemde ihracat tarafında negatif etkisini göstereceği beklentisi net ihracatın büyümeye katkısının azalabileceğine işaret ediyor. Ayrıca savunma harcamalarındaki artışın da ekonomik büyümeye destek verdiği görülürken şirket yatırımları, konut ve hane halkı harcamalarının 2. çeyreğe göre daha yavaş bir hızda arttığı görülüyor. Özellikle tüketim harcamalarının 2. çeyrekte %2.5’lik
bir büyüme performansının ardından 3. çeyrekte %1.8 oranında daha yavaş bir büyüme kaydetmesi önemli. ABD ekonomisinin hemen hemen 3’te 2’si tüketim harcamalarından geliyor.
 Düşük enflasyon gelişmiş ülkelerin ortak derdi olmaya devam ediyor. Gelişmiş ülke merkez bankaları düşük seyreden enflasyon oranı ile mücadele etmeye devam ediyor. Euro
Enflasyon Oranı (Yıllık, %)
Bölgesi, ABD ve İsveç’in ekonomik dinamikleri kriz sonrası döİsveç
Euro Bölgesi
ABD (PCE)
nemde farklılık gösterse de ortak sorunları deflasyon ya da düşük 5
enflasyon oranı. Euro Bölgesi’nde hem düşük büyüme oranı, yük- 4
sek işsizlik ve deflasyon riski nedeniyle ECB politika faiz oranını 3
tarihi düşük seviyesine indirmiş durumda. ABD ekonomisinde is- 2
tihdam ve ekonomik aktivite görece daha iyi durumda olsa da ge- 1
rileyen enerji ve gıda fiyatları aşağı yönlü fiyat baskısı oluşturuyor.
0
Bu nedenle FED varlık alım programını sonlandırsa da politika
-1
faizinin normalleşmesi uzun bir vakit alacak. Diğer yandan İsveç
merkez bankası geçtiğimiz hafta politika faizini %0.25’den %0’a -2
indirmek durumunda kaldı. 2013 yılı ortalama enflasyon oranı ne- 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
gatif olan İsveç’de merkez bankası konut balonu, hane halkı borçluluğu gibi sebepler nedeniyle para politikasını gevşetmekten çekiniyordu. Fakat ekonomik aktivitesi görece iyi olmasına karşın Japonya’nın geçmişinde olduğu gibi büyümeye negatif etkisi olacağından deflasyonla mücadelesine faizleri bir kez daha indirerek devam etti.
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 Japonya Merkez Bankası’ndan sürpriz gevşeme. Japonya Merkez Bankası (BOJ) Nisan ayında gerçekleştirilen
tüketim vergisindeki artışın ardından talep tarafında görülen yavaşlama ve gerileyen petrol fiyatlarının yarattığı aşağı
yönlü fiyat baskısı nedeniyle para politikasını daha fazla genişletmeyi tercih etti. Para tabanını (arzını) yıllık bazda
mevcut 60-70 trilyon yen arttırma hedefini 80 trilyon yen (723 milyar $) seviyesine çıkardı. BOJ bunun için varlık alımları dahilinde gerçekleştirdiği hisse senedi yatırım fonu (ETF) ve Japon gayrimenkul yatırım ortaklığı fonları (J-REITs)
yıllık alım miktarlarını 3 katına çıkardı (Sırasıyla yıllık 27 milyar $ ve 814 milyon $) Ek olarak Japon devlet tahvili (JGB)
alımlarını da 30 trilyon Yen daha arttırarak elinde tuttuğu miktarı yıllık 80 trilyon yen arttırmış olacak. Yeni karar ile
birlikte BOJ elinde tuttuğu tahvillerin vadesini de 7-10 yıl arasına uzatacak. FED’in varlık alım programını sonlandırmasının ardından ECB’nin attığı adımların FED’in yerini dolduramayacak olması likiditeye alışmış piyasalarda negatif
bir etki yaratmıştı. BOJ’dan gelen bu sürpriz genişleme kararı piyasalara kısa vadede pozitif bir katkı sağladı.
 Yüksek enflasyon oranı ile savaşan Brezilya’dan sürpriz faiz artışı. Brezilya’da seçimlerin ardından merkez bankasından bir hamle gelmeyeceği beklentisine karşın MB politika faiz oranında 25 baz puanlık artışa gitti. Geçtiğimiz yıl
Nisan ayında tarihi düşük seviyesinde olan Brezilya politika
Brezilya Politika Faizi ve Enflasyon Oranı (%)
faiz oranı (SELIC) para politikasında yeniden sıkılaşmaya 15
8
gidilmesine paralel kademeli olarak %11 seviyesine kadar 14
7
yükseltilmişti. Son 6 aydır faiz artırmayan merkez bankası 13
2. çeyrekte ekonomi resesyona girmiş olmasına rağmen
12
6
yükselen enflasyona karşı faizi %11.25’e yükseltti. Eylül
11
ayında ülkede enflasyon oranı MB’nın %2.5-6.5 arasında
5
bulunan tolerans aralığının üst bandını aşarak %6.75’e 10
4
yükselmişti. MB’nin karar metninde, önümüzdeki yıl ve 9
2016 yılı enflasyon görünümüne destek vermek için gerekli 8
3
müdahalenin şimdiden yapılmasının faydalı olduğu görüşü- 7
SELIC
Enflasyon (Sağ Eksen)
ne yer verildi. Brezilya ekonomisinin yılın tamamında sade- 6
2
ce %0.3’den daha az büyüyebileceği, gelecek yıl ise %1
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
civarında büyüyeceği tahmin ediliyor. Enflasyon tarafında
da gelecek yıl ancak %6.3’e kadar bir geri çekilme bekleniyor. MB’den gelen bu hamle ayrıca son dönemde volatilitesi
artan ve sert değer kayıpları yaşan ülke para birimine de destek vermiş oldu.
 Almanya’da veriler oldukça karamsar bir tablo çiziyor.
Euro Bölgesi’nin en büyük ekonomisi olan Almanya’da
Almanya Büyüme Göstergeleri
açıklanan veriler negatif sürprizler yapmaya devam ediyor.
IFO İş Dünyası
Bileşik PMI
Büyüme (QoQ)
115 65
Almanya’da ekonomik araştırma şirketi IFO’nun yaptığı iş
3
110 60
dünyası güven anketlerinden iş dünyası ortamı endeksi 2
Ekim ayında da beklentilerin altında kalarak 104.7’den 1
105 55
103.2’ye geriledi. Önceki aylarda sanayi üretimi ve sipariş- 0
100 50
leri verileri ile Almanya ekonomisine yönelik görünüm ne- -1
95
45
gatife dönmeye başlamışken IFO endekslerindeki gerile- -2
90
40
menin de devam ediyor olması Almanya ekonomisinin bu -3
85
35
yılı resesyon ile tamamlama ihtimalini giderek arttırıyor. -4
Fiyat gelişmeleri tarafında da enflasyon oranı (HICP) % -5
80
30
0.8’den %0.7’ye gerileyen Almanya’da Eylül ayı perakende
satışları da negatif sürpriz yaparak geride kalan 3. çeyrek
adına negatif bir resme işaret etti. Oldukça volatil ve revizyona açık olan perakende satışları verisi buna karşın bir önceki aya göre %3.2 oranında daralarak son 7 yılın en sert
aylık gerileme oranına işaret etti. Ağustos ayında görülen %1.5’lik güçlü yükselişin ardından %1 civarında bir gerileme
beklenmesine karşın satışların sert bir oranda gerilemesi 2.çeyrekte daralan Alman ekonomisinin 3.çeyrek sonunda
resesyona girmiş olma ihtimalini arttıran bir gelişme oldu.
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TCMB, IV. Enflasyon Raporu 2014
 MB, Temmuz ayı enflasyon raporunda %7.6 (belirsizlik aralığı:%6.7-%8.5) olarak açıkladığı 2014 yılı tüketici enflasyon
(TÜFE) tahminini %8.9’a (belirsizlik aralığı:%8.4-%9.4) revize etti. 2015 TÜFE tahminini ise %5.0’ten (belirsizlik aralığı:%3.3-%6.7) %6.1’e (belirsizlik aralığı:%4.6-%7.6) güncelledi. MB’nin 2014 yılsonu için enflasyon tahmininin Orta Vadeli Programa (OVP) göre (%9.4) daha iyimser olmasında gıda fiyatları varsayımının (%12.5) OVP’ye (%14) göre daha
olumlu olması ve petrol fiyatlarında son bir aydır görülen düşüş etkili oldu.
 MB, önceki enflasyon raporunda 2014 yılı için %9 olan yıllık gıda enflasyonunu varsayımını %12.5’e, 2015 yılı için ise
%8’den %9’a yükseltti. MB 2014 yılında enflasyonun beklentilerin üzerinde olmasına temel neden olarak olumsuz iklim
koşulları ve birikimli döviz kurunun etkileriyle gıda fiyatlarındaki artışın olduğunu yineledi. Gıda fiyatları varsayımındaki
artışın 2014 ve 2015 yılsonu enflasyona etkisi sırasıyla 0.8 ve 0.3 puan oldu. Diğer taraftan MB, üçüncü çeyrekte hızla
gerileyen petrol fiyatlarını dikkate alarak ortalama petrol fiyatı ve döviz kurundaki değer kaybının birikimli etkilerinin
azalmasına bağlı olarak ithalat fiyatları varsayımlarını aşağı yönlü revize etti. Temmuz ayı raporunda, 108 $ olan 2014
yılı petrol fiyatı varsayımı 102 $’a, ithalat fiyatlarındaki değişim varsayımı da -%1.8’den -%2.7’ye revize edildi. Ortalama
petrol ve ithalat fiyatları varsayımlarındaki güncellemelerin 2014 ve 2015 yılsonu enflasyon tahminlerine sırasıyla -0.3
ve -0.2 puan etkisi oldu. Diğer taraftan, doğalgaz ve elektrik fiyatlarında beklenenin (%5) üzerinde gerçekleşen artışların
(%9) 2014 yılı enflasyonuna 0.2 puan artırıcı etkisi oldu.
 MB Başkanı Erdem Başçı, ölçülü faiz indirimlerine karşın 3. çeyrekte getiri eğrisinin yataya yakın tutulmasıyla para politikasındaki sıkı duruşun sürdürüldüğünü belirtti. Başçı, enflasyon görünümündeki belirgin iyileşmeyi piyasa beklentisinin
de enflasyonun önümüzdeki dönemde enflasyonun düşeceğine ikna olması olarak nitelendirdiklerini belirtti. Para politikasındaki sıkı duruşun da bu sağlanıncaya kadar devam edeceğini söyledi. MB sıkı para politikası duruşunun göstergesinin de getiri eğrisinin yataya yakın seyretmesi olarak yineledi. Başçı, politika faizinde ölçülü indirimlerin uzun vadeli
faizlerin kısa vadeli faizlerin altında kalması durumunda (getiri eğrisinin eğiminin negatife dönmesi) söz konusu olacağını belirtti. Yurtdışı piyasalardaki risk algısının olumluya dönmesiyle uzun vadeli faizlerde düşüş görülmesi ve enflasyonun gerileme eğilimine girmesi durumunda önümüzdeki yıl MB politika faizinde ölçülü indirimlere gitmeyi düşünebilir.
Dış Ticaret Dengesi, Eylül 2014
 Eylül ayında dış ticaret dengesi beklentilerin altında
6.9 milyar $ açık verdi. İthalat bir önceki yılın aynı
ayına göre yatay kalarak 20.6 milyar $ olurken, ihracat ise bir önceki yıla göre %4.6’lık güçlü artış göstererek 13.7 milyar $’a çıktı. İhracatın ithalatı karşılama
oranı ise %58.7’ten %66.4’e yükseldi. 12 aylık birikimli ihracatın ithalatı karşılama oranı ise %65 seviyesinde bulunuyor.
 İhracat tarafında bir önceki yıla göre düzelme devam ederken, yılın ilk dokuz ayında ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre %5.5 artış gösterdi. Geniş ekonomik gruplara göre baktığımızda, hammadde (ara malı) ve yatırım malı ihracatları Eylül ayında bir önceki yıla göre yataya yakın seyrederken, tüketim malları ihracatında Ağustos ayında başlayan
ivmelenme dayanıklı tüketim malı ihracatındaki artışın etkisiyle Eylül ayında da artarak devam etti.
 İthalat tarafında ise iç talepteki ılımlı seyre bağlı olarak Eylül ayında yataya yakın bir seyir görüldü. Ara malları ithalatında Ağustos ayında görülen yükseliş yavaşlayarak da olsa devam etti (bir önceki yıla göre %2.0). Altın ithalatında önceki
aylara göre bir miktar artış olsa da net altın ihracatındaki normalleşme devam etti. Net altın ihracatı Eylül ayında -158
milyon $ oldu.
 2014 yılında AB ülkelerine olan ihracatımızda görülen artış Eylül ayında da bir miktar yavaşlayarak da olsa devam etti.
Eylül ayı itibarıyla AB ülkelerine olan ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre %12 artış gösterirken, AB ülkelerinin 2013’te %41.5 olan toplam ihracat içindeki payı %43.7’ye yükselmiş bulunuyor. Jeopolitik risklere bağlı olarak 2013
yılında 2. büyük ihracat pazarımız olan Irak’a yapılan ihracatta Haziran ayında başlayan düşüşün Eylül ayında da (-%
10) devam ettiğini görüyoruz. Eylül ayı itibarıyla yılbaşından bu yana Irak’a olan ihracattaki düşüş %5.6’ya ulaşırken,
gerilemenin önümüzdeki aylarda da devam etmesini bekliyoruz. Diğer taraftan petrol fiyatlarındaki düşüşün ithalat içinde önemli paya sahip olan enerji ithalatın (%30) üzerindeki olumlu etkisiyle dış ticaret açığındaki gerilemenin devam
etmesini bekliyoruz. 2014 yılı sonunda dış ticaret açığının 84 milyar $’a gerileyeceğini tahmin ediyoruz.
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Haftalık ve Aylık Getiri

Finansal Göstergeler

Para Piyasaları

Risk iştahındaki toparlanma devam ediyor

H. Senedi Piyasaları

USD libor özellikle uzun vadede aşağı yönlü kalmaya devam ediyor

Artan risk iştahına paralel hisse senedi endeksleri primlendi
Not: Tüm veriler raporun çıktığı Cuma günü saat 12:00 itibarı ile güncellenmiştir.
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Tahvil Piyasaları

Finansal Göstergeler

Döviz Piyasaları

Global faizlerdeki seyre paralel gösterge tahvil getirisi %8.56’ya geriledi

Emtia Piyasaları

Kur tarafında haftalık bazda TL pozitif ayrışan para birimleri arasında yer aldı

VIX endeksi normalleşme sürecinde...
Not: Tüm veriler raporun çıktığı Cuma günü saat 12:00 itibarı ile güncellenmiştir.

6

03 Kasım 2014

DenizBank Ekonomi Bülteni
Makro Ekonomi & Strateji
Stres Testler: AB için gerekli ama yeterli değil…
2010-2012 arasında birkaç kere dağılmanın eşiğinden dönen Avrupa Birliği (AB), 2012’de bankalar ile kamu borcu arasındaki fasit daireyi Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) cesur hamlesi ile kırabildi. OMT adı verilen bu sistemle ECB gerektiğinde AB ülkelerinin tahvillerini piyasadan alarak tahvil getirilerinin gerilemesini; bu yolla bilançolarında yüklü kamu
tahvili bulunan bankaların rahatlamasını sağladı. Bankaların rahatlaması sonuçta ortada kurtarılması gereken banka sayısını azaltacağı için kamu kesimine ek yükü de ortadan kaldırdı.
Ama 2012’de yapılan bu hamleden sonra 2 seneden fazla süre geçmiş olmasına karşın AB bankaları henüz sağlıklı şekilde işlemeye
başlamadı. Özellikle kredi hacimlerinde küçülme halen devam ediyor
(yandaki grafik). Bunun AB’nin ekonomik performansı üzerindeki
olumsuz etkileri açıkça izleniyor. 2008 krizi sonrası hızlı hamlelerle
önce bankalara likidite sağlayan; ardından ihtiyacı olan bankaların
sermayelendirilmesini sağlayan ABD’nin aksine AB ekonomisi halen
resesyon riskinden kurtulmuş değil. Muhafazakar açıklamaları ile tanınan IMF’in dahi 2015’te AB ekonomisinin resesyona girme ihtimali
olduğunu açıklaması sorunun büyüklüğünü gösterme açısından
önemli bir örnek.

Euro Bölgesi Kredi Büyümesi
(Bir Önceki yıla göre Değişim, %)
Finansal Olmayan Kurumlar

14%

Hanehalkı

9%
4%
-1%
-6%

Bu doğrultuda AB ve ECB ihtiyacı olan bankaların sermaye açıklarıSermaye Açığı Kalan Bankalar (Mia €)
nın tespit edilip bunların yerine konulması için yaklaşık bir yıl önce
Monte
dei
Paschi di Siena
stres testi çalışması başlattı. Daha önce de 3 kez yapılan ve piyasaPortugues
ları çok da tatmin etmeyen çalışmalardan farklı olarak bu sefer 6000 Banco Comercial
Permanent tsb
binden fazla kişi olası bir ekonomik krizde AB’nin en büyük 130 ban- Österreichische Volksbanken
kasının sermaye açığını tespit etmek için kapsamlı bir çalışma yürütBanca Carige
Dexia N.V.
tü. Sadece sermaye açığına değil, daha önceki stres testlerden farklı
olarak bu sefer aktifte tutulan kredilerin ne kadar sağlıklı olduğuna ve Banca Popolare di Vicenza
Hellenic Bank
teminatlarının kalitesi de incelendi. Buna göre 130 bankadan 25’i tesBanca Popolare di Milano
ti geçemedi. Bu 25 bankanın toplam 25 milyar € sermaye ihtiyacı buNova Kreditna Banka…
Nova Ljubljanska banka
lunuyor. Bankaların bir kısmı bu sene sermaye arttırdığı için sorunlu
halde olan banka sayısı 14’e; sermaye açığı ise 9.5 milyar €’ya gerili- Kaynak: FT
0
1
2
yor (yandaki grafik). Bankaların ECB’ye bu açıkları nasıl kapatacaklarına dair planları 2 hafta içinde sunmaları gerekiyor. Bu açıkların kapatılması için de 9 aylık süreleri var.

3

Uygulanan stres testle ilgili bazı problemli alanlar yok değil. Örneğin Eylül’de %0.3’e gerilemiş olan enflasyon oranı bölgenin ciddi bir deflasyon riski altına olduğunu gösteriyor. Buna karşın deflasyon uygulanan kriz senaryolarına dahil edilmedi. Benzer şekilde bankalara verilen cezalara karşın, olası yüksek dava kayıpları için test yapılmadı. Tüm bunlara karşın neredeyse herkesin ortak fikri uygulanan test kalitesinin ve kapsamının en az daha önce ABD’de uygulananla eşdeğer olduğu; son tahlilde 9.5 milyar €’luk düşük görülen sermaye açığının kimseyi yanıltmaması gerektiği; çünkü AB bankalarının 2008’den bugüne halihazırda toplam 257 milyar € sermaye arttırdıklarını vurgulamak gerekiyor.
Fakat stres testlerinin sorunları çözmek için yeterli olacağını söylemek mümkün değil. Birincisi, bankalar bilançolarında yüklü sorunlu
kredi taşımaya devam ediyor. Stres test yanında yapılan aktif kalitesi
testleri sonucunda 130 bankanın sorunlu kredileri 136 milyar € arttırılarak 879 milyar €’ya çıkarıldı. Bu düzeltme yapılmadan önce AB ülkelerinde bankacılık sektörünün NPL oranı oldukça yüksekti
(yandaki grafik). İkincisi, kaldıraç oranları (Aktif/Sermaye) çok yüksek seyretmeye devam ediyor. İspanya ve İtalya’da 20; Fransa ve
Almanya’da 25 seviyesinde olan kaldıraç oranı (Türkiye’de uzun yıllardır 8 civarında yatay) hem bankaların kaldıraç oranlarını daha da
yükseltmemek adına dikkatli davranmasına; hem de kredi verirken
yüksek sermaye teminat talep ederek limitli sermayelerini dikkatli kullanmalarına neden oluyor ki bu zaten başlı başına kredi talebini kısan
önemli bir etken.
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Üçüncüsü, AB bankalarının Almanya ve Fransa da dahil olmak üzere toptan yeniden yapılandırma sürecine girmeleri
gerekiyor. Örneğin alternatif bir senaryo ile yapılan stres testlere göre de Fransız bankaları AB’nin en zayıfları arasında.
Bazı bankalar bu sürece girse bile tünelin ucunda ışık göremeyebilirler. Dünyanın en eski bankası olan İtalyan Monte
Paschi Siena stres testi öncesinde yoğun çabayla 5 milyar € sermaye artırmasına karşın, halen 2.1 milyar € sermaye
açığı olduğu ortaya çıktı. Stres test sonuçlarını takip eden 5 günde bankanın hisse fiyatı %38 geriledi. Dördüncüsü, stres
testlere karşı Yunanistan, Portekiz, Kıbrıs Rum Kesimi gibi bazı ülke bankaları halen ECB likiditesi ile ayakta kalmaya
devam ediyor. Stres testle birlikte bu ülke bankalarının yeniden diğer bankalardan fonlamalarının başlayıp başlamayacağı soru işareti.
Bankacılık sisteminin dışına çıkıldığında AB genelinde daha da büyük problemlerin olduğu görülüyor. Stres testle arz tarafındaki problemler azaltılsa bile esas büyük sorun talep tarafında. Son IMF toplantılarında da sıklıkla vurgulandığı üzere Almanya gibi iyi durumdaki üyelerin kamu ve özellikle altyapı harcamaları üzerinden ekonomik aktiviteye destek vermesi gerekiyor. Almanya ise tam tersi istikamette son yıllarda bütçe fazlası veriyor ve vermeye devam edecek. Fransa ve
İtalya gibi Almanya’nın ardından Euro Bölgesi’nin 2. ve 3. en büyük ekonomilerinde ise işgücü kanunu gibi yapısal reformlarla özel sektör ve hanehalkı talebinin canlandırılması gerekiyor. Zaten bu üç büyük ülkenin AB ekonomisinin üçte
ikisini oluşturduğunu belirtmek gerek…Talep tarafında bunlar yapılmadan –ki OMT’nin ardından geçen 2 yılı aşkın süreçte yapılacağına dair önemli bir çaba izlenmedi- daha sağlıklı bankacılık sektörü ve düşük faizler ekonomik aktiviteyi istenilen oranlarda canlandırmaya yeterli olmayabilir.
Özetle,


Stres testler ve banka birliği hamleleri AB bankacılık sisteminin toparlanması açısından önemli bir dönemeçti. Fakat bankacılık sisteminin bundan sonra sağlıklı bir yapıya kavuşup kredi hacmini büyütmeye başlaması çok da kolay gözükmüyor, çözmesi gereken çok fazla sorun var ve bazı ülkelerin bankacılık sistemleri halen ECB’ye bağımlı.



AB bankacılık sistemi ile bir şekilde arz koşullarını iyileştirse bile talep tarafında çok daha önemli sıkıntılar var.
Bunları çözme tarafında opsiyonlar limitli.



Bu opsiyonlar arasında şu ana kadar en etkin kullanılan Euro’nun değersizleştirilmesi üzerinden dış talebin canlandırılmaya çalışılması oldu. Bu strateji bundan sonra da devam edecek gibi görünüyor.



Hamlelerin yetersiz kalması ve AB’nin resesyon/deflasyon tuzağına düşmesi global ekonomi açısından önemli volatilite yaratabilecek bir etken. Aktif büyüklükleri açısından dünyanın en büyük bankaları bu bölgede ve Türkiye
başta olmak üzere GOÜ’lerin bankalarını fonluyorlar… AB ekonomisi 18.4 trilyon $ büyüklüğü ile ABD ekonomisinden yaklaşık 1 trilyon $ daha büyük.



AB ekonomisindeki toparlanma sadece bankacılık sistemi değil, Türkiye açısından dış ticaret kanalı üzerinden de
çok etkili. 2008 global krizi öncesinde toplam ihracat içinde %66 olan Avrupa payı, kriz sonrasında %48’e kadar
geriledikten sonra hafif yükselerek %53’e kadar ulaştı. Özellikle çevre ülkelerdeki jeopolitik riskler nedeniyle baskı
altında olan ihracat performansı gelecek dönemde AB büyüme performansına çok endeksli gözüküyor.
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