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KRİZ, SANAYİ ODAKLI DERİNLEŞİYOR (47)1

Mustafa Sönmez2

1 Dergimiz için özetlenen Sanayinin Sorunları ve Analizleri 47'nin tam metnine www.mmo.org.tr/yayinlar adresinden ulaşabilirsiniz.
2 İktisatçı-Yazar, Makina Mühendisleri Odası Danışmanı

Özet 
Türkiye ekonomisi 2018’in son çeyreğinde yüzde 3 küçülürken 2018’in tamamında ancak yüzde 2,6 büyüyebilmiş görünüyor. GSYH, TÜİK’in 
dolarla ifadesine göre, 784 milyar dolara kadar gerilemiş görünüyor. Bu, dolar bazında 2017’ye göre yüzde 8 dolayında daralmadır. 2018 
nüfusu kabul edilen 82 milyon kişiye bölündüğünde de kişi başına gelirin 9 bin 632 dolara gerilediği ve 2017’deki 10 bin 602 dolardan 
yaklaşık kişi başına bin dolar azaldığı anlaşılmaktadır. Türkiye’de kişi başına gelir 2017’deki düzeyinden yaklaşık bin dolar geriledi ve 9 bin 
632 dolara indi. Böylece Türkiye’nin kişi başına geliri 1,4 milyar nüfusu olan Çin’in kişi başına geliri düzeyine indi. Çin ile Türkiye’deki kişi 
başına gelir, dünya ortalaması olan 11 bin 368 doların ancak yüzde 85’ine ulaşabilmektedir. Bu ülkelerin kişi başına geliri, ABD’dekinin yüzde 
15’inden ibarettir.

Türkiye’nin özellikle 2018’in ikinci yarısında önce durgunluğa, sonrasında krize girdiğini sergileyen GSYH verileri, sektörel olarak da krize 
ilk girenin inşaat olmasına karşın, sanayinin bir birini takip eden mevsimler ya da çeyreklerde sürekli bir gerileme içinde olduğunu ortaya 
koyuyor. Sanayinin GSYH içindeki payının yüzde 23,6 ile ilk sırada olduğunu, imalat sanayinin payının yüzde 20’yi bulduğunun hatırlanması 
halinde, krizin sanayi odaklı olarak derinleştiğini söylemek yanlış olmayacaktır. 

Nitekim sektörel katma değerlerin bir önceki yılın aynı çeyreklerine göre değişimine bakıldığında, GSYH’deki payı yüzde 24’e yaklaşan 
sanayide 2018 son çeyrekteki küçülmenin yüzde 6,4 olarak çok önemli bir yer tuttuğu görülmektedir. 

GSYH’deki büyüklüğü yüzde 20 olan imalat sanayiinde son çeyrekteki daralma yüzde 7,4 ile daha belirgin ve merkezde durmaktadır.

Sanayinin 4 çeyrek ya da 12 aydır iniş halinde olması, krizin odağının sanayi olduğunu teyit ediyor. Sanayide birikimli kayıp yüzde 7’yi 
buluyor. Birikimli kayıp GSYH’de yüzde 3,1 olarak yer alıyor.

Sanayi üretim endeksi verilerine, mevsimsellikten arındırılmış olarak bakıldığında resesyonun hissedildiği Temmuz 2018’den en son 
verinin yayımlandığı Ocak 2019’a kadar analize konu olan 7 ayda en çok daralmanın ağaç işleme sanayiinde yüzde 24’e yakın yaşandığı 
gözlemleniyor. Onu izleyen demir-çeliği de içeren ana metal sanayiinde küçülmenin yüzde 15’e yaklaştığı anlaşılıyor. İnşaat ile doğrudan 
ilgili “Metalik olmayan Mineral Ürünler” diye tanımlanan ve çimento, cam, seramik, tuğla vb gibi inşaat girdilerini içeren alt sektördeki 7 aylık 
birikimli küçülmenin yüzde 14’e yaklaştığı anlaşılıyor. 

İnşaata girdi sağlayan alt sektörlerden sonra, beyaz eşya, elektronik ev eşyalarını üreten sektör ile otomotiv ürünlerini izleyen sektörlerde 
analize konu 7 ayda yüzde 10’a yaklaşan daralmalar olduğu gözleniyor. 

Milli gelir verileri, yatırımlarda iki çeyrektir artan bir gerileme eğilimine işaret ediyor. Yatırımların 2018’in tamamında GSYH içindeki payı 
yüzde 28,4  olarak gerçekleşti. 2017’de bu yüzde 29,6 idi. Yatırımlar 2018’in tamamında yüzde yarım geriledi. 

Çeyrekler itibarıyla bakıldığında eğilim endişe vericidir. Ekonominin yüzde 3 küçüldüğü 2018 son çeyreğinde, yatırımların çeyrek GSYH 
içindeki payı yüzde 26,8’e düşerken, son çeyrekte yatırımlar 2017 son çeyreğine göre yüzde 13’e yakın daralma gösterdi.  

Yatırımların inşaat ve makine-teçhizat biçimindeki kırılımı, sanayi yatırımları hakkında da bilgi verir. 2017 ve 2018’in 8 çeyreği dikkate 
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alındığında inşaat yatırımlarının son 2 çeyrekte negatife düşmesine karşılık makine-teçhizat yatırımlarının 3 çeyrektir gerilediği görülüyor. 

Özellikle 2018 son çeyrekte yüzde 26’ya yakın daralan makine-teçhizat yatırımları, sanayinin geleceği açısından çok olumsuz sinyaller 
vermektedir.

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın 2018 son çeyreğinde yüzde 3 küçülmesine paralel olarak beklenen işsizlik artışı, sanayide önemli istihdam 
kayıplarının başladığına işaret ediyor. 

Aralık 2018’de yüzde 13,5’u bulan işsizlik, Türkiye’nin son 30 yılının en yüksek işsizliğine çok yaklaşmış durumda. Aralık 2017’de yaklaşık 3,3 
milyon olan işsiz sayısı bir önceki yıla göre 1 milyon kişi artarak 4,3 milyonu buldu.

Kasım döneminde sanayide çalışanların sayısı 40 bin azalmıştı. Aralık döneminde 182 bin azaldı. Belli ki işverenler düşen üretimlerine hemen 
tepki vermeyip bir süre sabrettiler ama sonunda işten çıkarmalara hız verdiler.

İşsizlik önümüzdeki aylarda azalma yerine artma eğiliminde. Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre Aralık 2018’de tarım dışı işsizlik 
oranı yüzde 14,9’a yükseldi. Ocak 2019 döneminde mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının yüzde 15,3 seviyesine 
ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu da son 30 yılın rekoru anlamına gelecek. 

 Türkiye ekonomisi ve onun omurgasını oluşturan sanayi, 2018 yılının ikinci yarısında durgunluk, ardından küçülme yaşadı. Anlaşıldı ki, bazı 
sektörlerde kan kaybı çok önceden başlamış. 2019’un ilk çeyreğini (Ocak-Mart) bitirmeye az kalmışken daralma konjonktürünün sürdüğünü, 
bir toparlanma yönünde eğilimin pek olduğunu söylemek mümkün görünmüyor. Bankalarda kredi musluklarını biraz gevşetecek kadar 
kaynak olsa bile iç talep hala zayıf. Tüketicinin kullanabileceği kredilerin faizleri hala yüksek. Ayrıca,  sert düşüş yapan tüketimi canlandıracak 
gelir beklentisi de yok. Yatırımcıların iştahını kabartacak siyasal ve ekonomik adımlar da görünürde yok. 31 Mart yerel seçimlerini her şeyin 
önüne çeken rejim, herkesi de “bekle-gör” davranışına yöneltince, tüketim de yatırım da bekle-gör kararında sabitlendi. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
tarafından açıklanan 2018 son 

çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 
verileri, hem 2018’in son çeyrekle ilgili 
eksik kalan büyüme parçasını açıklığa 
kavuşturdu hem de yılın tamamının 
resmini sergiledi. Türkiye ekonomisi 
2018’in son çeyreğinde yüzde 3 küçü-
lürken 2018’in tamamında ancak yüz-
de 2,6 büyüyebilmiş görünüyor. 

GSYH, TÜİK’in dolarla ifadesine göre, 
784 milyar dolara kadar gerilemiş gö-
rünüyor. Bu, dolar bazında 2017’ye 
göre yüzde 8 dolayında daralmadır. 
2018 nüfusu kabul edilen 82 milyon 
kişiye bölündüğünde de kişi başına 
gelirin 9 bin 632 dolara gerilediği ve 
2017’deki 10 bin 602 dolardan yakla-
şık kişi başına bin dolar azaldığı anla-
şılmaktadır. 

2018 VE SEKTÖRLER

2018’in tamamında GSYH yüzde 2,6 
büyürken sektörel olarak yıllık bazda 
küçülen sektör olarak inşaat öne çık-

maktadır. Bu daldaki yıllık küçülme 
yüzde 2’ye yakındır. İnşaat 2017’de 
yüzde 9 büyümüştü. 

2018’in tamamında sanayideki büyü-
menin yüzde 1 dolayında kaldığı gö-
rülürken, yine 2017’de sanayinin yüz-
de 9’un üstünde büyüme gösterdiği 
ama bunun kredi pompalanmasıyla 
gerçekleştirilen hormonal bir büyüme 
olduğu hatırlardadır. 

2018’de tarımın büyümesi yüzde 
1,3’te kalırken hizmetlerin, daha çok 
da kamu harcamalarının zorlanmasıy-
la yüzde 4,4 büyüdüğü anlaşılmakta-
dır. 

SON ÇEYREK VE SEKTÖRLER

Türkiye’nin özellikle 2018’in ikinci ya-
rısında önce durgunluğa, sonrasında 
krize girdiğini sergileyen GSYH veri-
leri, sektörel olarak da krize ilk gire-
nin inşaat olmasına karşın, sanayinin 
bir birini takip eden mevsimler ya da 
çeyreklerde sürekli bir gerileme içinde 
olduğunu ortaya koyuyor. Sanayinin 
GSYH içindeki payının yüzde 23,6 ile 

ilk sırada olduğunu, imalat sanayinin 
payının yüzde 20’yi bulduğunun ha-
tırlanması halinde, krizin sanayi odaklı 
olarak derinleştiğini söylemek yanlış 
olmayacaktır. 

Nitekim sektörel katma değerlerin bir 
önceki yılın aynı çeyreklerine göre de-
ğişimine bakıldığında, GSYH’deki payı 
yüzde 24’e yaklaşan sanayide 2018 
son çeyrekteki küçülmenin yüzde 6,4 
olarak çok önemli bir yer tuttuğu gö-
rülmektedir. 

GSYH’deki büyüklüğü yüzde 20 olan 
imalat sanayiinde son çeyrekteki da-
ralma yüzde 7,4 ile daha belirgin ve 
merkezde durmaktadır.

İnşaatın son çeyrekteki küçülmesi yüz-
de 8,7 ile oransal olarak daha yüksek 
görünse de GSYH’deki payının yüzde 
6,5 dolayında olduğu anımsandığın-
da, inşaattaki daralmanın, ancak sa-
nayiden sonra bahse konu olabileceği 
söylenmelidir. 

GSYH’deki payı yüzde 6’nın altına dü-
şen tarımdaki gerileme yüzde 0,5’da 
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kalmış görünmesine karşılık, gerçekte 
tarımda daha büyük sorunlar olduğu 
bilinmektedir. TÜİK, Ekim sonunda 
2018’in tarımsal üretim tahminlerini 
vermişti ve tahıllarda yüzde 4,2; seb-
zede yüzde 3; meyvede de yüzde 1,2 
oranlarında üretim düşmesi öngör-
müştü.  Ne var ki, aynı TÜİK,  GSYH 
verilerinde tarım sektörünün 2018’de 
yüzde 1,3 büyüdüğünü açıkladı. Üre-
timi düşen, ama GSYH istatistiklerinde 
katma değeri artan tarım sektörünün 
hesaplanmasında bir sorun olduğu 
açıktır. Ekim-Aralık millî gelir verilerin-
de ortaya çıkan yüzde 0,5’lik küçülme 
de, üretimdeki yıllık azalma oranının 
çok altında kalmıştır. 

Hizmetler, Ekim-Aralık döneminde 
yüzde 3 küçülen millî gelirden daha 
yavaş bir tempoyla (yüzde -0,3) kü-
çülen ana sektör olmuştur. Bunda da 
kamu harcamalarının canlı tutulması-
nın etkisi başattır. 

GSYH’de hizmetler sektörünün bir bö-
lümü tarım, sanayi ve inşaatla ilişkilidir. 
Taşıma, ihracat, ithalat, toptan ve pe-
rakende ticaret, bankacılık, sigortacı-
lık, depolama, reklamcılık, pazarlama 
vb faaliyetler ve bu sektörlerden tü-
reyen veya onların talebini karşılayan 
katma değer öğeleri bu kategori için-
de sauılabilir.  Dolayısıyla tarım sanayi 
ve inşaattaki küçülme, belli ölçülerde 
hizmetlere de yansımaktadır. 

Hizmetlerin, üretken sektörlerden ba-
ğımsız olarak büyüyebilen en büyük 
alt-kesimi devletin harcamalarıdır. 
2018’de 24 Haziran genel seçim ve 31 
Mart 2019 yerel seçim konjonktürü 
içinde devletin cari harcamalarında 
sürdürülen artış, son üç aya da yansı-
mış ve hizmetler sektöründeki gerile-
meyi frenlemiştir. 

TÜRKİYE, ÇİNLİLEŞTİ

2018 GSYH’si dolara dönüştürülünce 
785 milyar dolar görünen Türkiye 82 
milyon nüfusu ile dünya ekonomisi-

nin 19. büyük ekonomisi sıralamasına 
geriledi. Daha önce 851 milyar dolar 
ile 2 basamak daha üstteydi. Türkiye, 
ilk 20’ye giren “yükselen ülkeler” in en 
altında yer alıyor. 

Dolarla milli gelir, nüfusa bölünüp 
kişi başına gelir verisine ulaşılıyor. 
Türkiye’de kişi başına gelir 2017’deki 
düzeyinden yaklaşık bin dolar geri-
ledi ve 9 bin 632 dolara indi. Böylece 
Türkiye’nin kişi başına geliri 1,4 milyar 
nüfusu olan Çin’in kişi başına geliri 
düzeyine indi. Çin ile Türkiye’deki kişi 
başına gelir, dünya ortalaması olan 
11 bin 368 doların ancak yüzde 85’ine 
ulaşabilmektedir. Bu ülkelerin kişi ba-
şına geliri ABD’dekinin yüzde 15’inden 
ibarettir. 

İlk 20 büyük ülke arasına girip de kişi 
başına geliri Türkiye’dekine yakın olan 
diğer ülkeler 9 bin 614 dolar geliri ile 
Meksika ve 9 bin 127 dolar kişi başına 
geliri ile Brezilya’dır.  Hindistan ile En-
donezya ise ilk 20’ye girmekle birlikte 
kişi başına gelirleri 2 bin ile 4 bin dolar 
arasında değişen ülkelerdir. 

Öte yandan Türkiye’de sığınmacı 
olarak bulunan ve çoğu çalışarak ve 
tüketerek milli gelire katkı yapan Su-
riyelilerin de nüfusa eklenmesi gere-
kir. Bunun yapılması halinde yaklaşık 
4 milyon eklendiğinde üretilen milli 
gelirin 82 milyona değil de, 86 milyon 
nüfusa bölünmesi ile elde edilecek kişi 
başına milli gelir, 9 bin 632 dolar değil, 
9 bin 128 dolar olacaktır. 

DETAYDA KRİZİN SEYRİ

Sanayinin milli gelir içinde yüzde 24’e 
ulaşan büyüklüğünü anımsayarak ba-
kıldığında, sanayinin 4 çeyrek ya da 12 
aydır iniş halinde olması, krizin odağı-
nın sanayi olduğunu teyit ediyor. Sa-
nayide birikimli kayıp yüzde 7’yi bulu-
yor. Birikimli kayıp GSYH’de yüzde 3,1 
olarak yer alıyor.

Milli gelirdeki büyüklüğü yüzde 6,5 

dolayında olan inşaat da 4 çeyrektir 
küçülüyor. 12 ayda inşaat sektörü yüz-
de 9’a yakın küçülmüş durumda. Ko-
nut sektöründe küçülmenin çok daha 
yüksek olduğu söylenebilir.  Hizmetler 
ise dördüncü çeyrekte yüzde 3 oranın-
da küçülmüş görünüyor ve birikimli 
küçülmesi yüzde 0,7’den ibaret kalı-
yor. Daha ilginci ise tarımda yaşanıyor.   
üÜretim arzı nedeniyle yüksek fiyat 
artışlarının yaşandığı tarımda birikimli 
küçülme yüzde 0,3’den ibaret kalıyor. 

İMALATIN ALT DALLARINDA 
KÜÇÜLME

Milli gelir verilerinde imalat sanayiinin 
alt sektörlerine ilişkin detay bilgi veril-
miyor. İmalat sanayinin alt sektörlerin-
de büyüme-küçülme detaylarına bu 
veri setinden ulaşılamıyor. Bu durum-
da, sanayi üretim endeksi serisi yol 
gösterici olabiliyor. Sanayi üretim en-
deksi verilerine, mevsimsellikten arın-
dırılmış olarak bakıldığında resesyo-
nun hissedildiği Temmuz 2018’den en 
son verinin yayımlandığı Ocak 2019’a 
kadar imalat sanayiinde küçülmenin 
yüzde 3,4 olduğu gözleniyor. 

İmalat sanayinin alt dallarında ise bazı 
sektörlerde küçülmeler ileri boyutlar-
da. Öncelikle, hızla küçülen inşaat ile 
ilgili imalat sanayii alt sektörlerinde 
derin daralmalar olduğu dikkat çeki-
yor. 

Analize konu 7 ayda en çok daralma-
nın ağaç işleme sanayiinde yüzde 24’e 
yakın yaşandığı gözlemleniyor. Onu 
izleyen demir-çeliği de içeren ana me-
tal sanayiinde küçülmenin yüzde 15’e 
yaklaştığı anlaşılıyor. İnşaat ile doğ-
rudan ilgili “Metalik olmayan Mineral 
Ürünler” diye tanımlanan ve çimen-
to, cam, seramik, tuğla vb gibi inşaat 
girdilerini içeren alt sektördeki 7 aylık 
birikimli küçülmenin yüzde 14’e yak-
laştığı izleniyor.  

İnşaata girdi sağlayan alt sektörlerden 
sonra, beyaz eşya, elektronik ev eşya-
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larını üreten sektör ile otomotiv ürün-
lerini izleyen sektörlerde analize konu 
7 ayda yüzde 10’a yaklaşan daralmalar 
olduğu gözleniyor. Özellikle yükselen 
döviz fiyatlarıyla birlikte maliyetleri de 
hızla artan bu ürünlere olan iç talebin 
hızla azaldığı biliniyor ve iç talepteki 
daralma ile bu sektörlerde üretimin de 
azaldığı gözleniyor. Özellikle mobilya-
yı da içerecek şekilde bu tür ürünlere 
getirilen vergi indirimleri, ilkinde 3 ay 
olan süresinin ikinci kez uzatılmasına 
rağmen, sektörde daralmanın yüzde 
10’un pek de altına indirilemediği an-
laşılıyor. 

Diğer alt sektörlerden plastik-lastik, 
kağıt, basım sanayii, makine gibi dal-
larda da 7 aylık birikimli küçülmenin 
yüzde 6 dolayında olduğu, tekstilde 
bile yüzde 4’e yakın daralma yaşandığı 
gözleniyor. 

İmalat sanayiinin alt dallarından 7 ayda 
üretimi çok az artan dalları beklenece-
ği gibi tütün, gıda, giyim, içecek gibi 
geçimlik malların üretildiği alt sektör-
ler oluşturuyor. Petrol rafinajı, ilaç sa-
nayiindeki artışları anlamak mümkün 
ama bilgisayar-elektronik gibi ithalata 
bağımlılığı alt sektörlerde üretim artı-
şının yüzde 8 dolayında olması, ancak 
ihracat siparişleri ile açıklanabilir.  

TÜKETİM HARCAMALARI VE 
SANAYİ

2018’in tamamında ekonomi yüzde 
2,6 büyürken bu büyümeye hanehalkı 
tüketiminden gelen katkı 0,7 puandan 
ibaret kaldı. Büyümeye esas katkı, mal 
ve hizmet ihracından 2,4 puan olarak 
geldi. Hanehalkı tüketimindeki daral-
ma özellikle son çeyrekte ileri boyut-
lara ulaştı ve 2017’nin son çeyreğine 
göre daralma yüzde 35’e yaklaştı. Son 
çeyrekte ekonomi yüzde 3 daralırken 
hanehalkı tüketiminin katkısı eksi 
yüzde 5,3 puandı. Ama bunu, mal ve 
sermaye ihracından gelen 1,9 puanlık 
pozitif katkı dengeleyince yüzde 3 kü-
çülmeye ulaşılabildi. 

Sanayinin alt dallarının krizde ne tür 
bir performans gösterdiği, tüketim 
harcamalarına ilişkin verilerden de 
anlaşılabiliyor. Hanehalkının özellikle 
dayanıklı malların tüketimini erteledi-
ği anlaşılıyor. 

Son çeyrekte hanehalkı tüketimi yüz-
de 9’a yakın azalırken en derin daral-
manın dayanıklı tüketim mallarında 
olduğu gözleniyor. Otomotiv, beyaz 
eşya, konut gibi dayanıklı mallarda 
yaşananyüzde 35’e yaklaşan tüketim 
daralması, yarı dayanıklı tüketimde 
yüzde 15’i aşmış görünüyor. Son çey-
rekte dayanıksız mallarda-özellikle 
gıda, içecek, giyim-sektörlerinde tüke-
tim azalması yüzde 2,3 ile sınırlı kalır-
ken hizmet tüketiminin de yüzde 6 ya 
yakın daraldığı gözleniyor. 

YATIRIMLARDA GERİLEME

Milli gelir verileri, yatırımlarda iki çey-
rektir artan bir gerileme eğilimine işa-
ret ediyor. Yatırımların 2018’in tama-
mında GSYH içindeki payı yüzde 28,4  
olarak gerçekleşti. 2017’de bu yüzde 
29,6 idi. Yatırımlar 2018’in tamamında 
yüzde yarım geriledi. 

Çeyrekler itibarıyla bakıldığında eği-
lim, endişe vericidir. Ekonominin yüz-
de 3 küçüldüğü 2018 son çeyreğinde 
yatırımların çeyrek GSYH içindeki payı 
yüzde 26,8’e düşerken, son çeyrekte 
yatırımlar 2017 son çeyreğine göre 
yüzde 13’e yakın daralma gösterdi.  

Yatırımların inşaat ve makine-teçhizat 
biçimindeki kırılımı, sanayi yatırım-
ları hakkında da bilgi verir. 2017 ve 
2018’in 8 çeyreği dikkate alındığında 
inşaat yatırımlarının son 2 çeyrekte 
negatife düşmesine karşılık makine-
teçhizat yatırımlarının 3 çeyrektir geri-
lediği görülüyor. 

Özellikle 2018 son çeyrekte yüzde 
26’ya yakın daralan makine-teçhizat 
yatırımları, sanayinin geleceği 
açısından çok olumsuz sinyaller 
vermektedir. 

2019’A KRİZLE GİRİLDİ, YA 
SONRASI?
Türkiye ekonomisi ve onun 
omurgasını oluşturan sanayi, 2018 
yılının ikinci yarısında durgunluk, 
ardından küçülme yaşadı. Anlaşıldı 
ki, bazı sektörlerde kan kaybı çok 
önceden başlamış. 2019’un ilk 
çeyreğini (Ocak-Mart) bitirmeye az 
kalmışken daralma konjonktürünün 
sürdüğünü, toparlanma yönünde 
eğilimin pek olduğunu söylemek 
mümkün görünmüyor. Başka bir ifade 
ile, 2018’de gerçekleşen kayıpları 
telafi edecek güçte bir büyümenin 
gerçekleşmesi mevcut koşullarda 
olası görünmüyor. Bankalarda kredi 
musluklarını biraz gevşetecek kadar 
kaynak olsa bile iç talep hala zayıf. 
Tüketicinin kullanabileceği krediler-
in faizleri hala yüksek. Ayrıca,  sert 
düşüş yapan tüketimi canlandıracak 
gelir beklentisi de yok. Asgari ücrete 
yapılan TÜFE üstü yüzde 26’lık zam 
bile pek anlamlı olmadı, birçok as-
gari ücret dışı gelirlerde enflasyonla 
baş edecek bir zammın yapıldığını 
söylemek de kolay değil. Kısaca, 2018 
yılında orta ve yüksek düzeydeki 
ücretlerde reel kayıp söz konusu.

Yatırımcıların iştahını kabartacak 
siyasal ve ekonomik adımlar da 
görünürde yok. 31 Mart yerel seçim-
lerini her şeyin önüne çeken rejim, 
herkesi de “bekle-gör” davranışına 
yöneltince, tüketim de yatırım da 
bekle-gör kararında sabitlendi. 
İhracatın ise geçen yılın temposun-
da artmaya devam edeceği şüpheli. 
İhracatın ithalata bağımlılığı, ihra-
catla büyümenin sanıldığı kadar 
kolay olmadığını hatırlatıyor. Ayrıca 
özellikle AB pazarında boy gösteren 
durgunluk, ihracat seçeneğini pek 
de umut haline getirmiyor. Hele ki, 
ihracatı Almanya’ya daha çok odaklı 
Türkiye için, Almanya’da ekonominin 
yavaşlaması ve ikili ilişkilerin pek par-
lak seyretmemesi, ihracatın iç pazard-
aki kayıplarını kısmen de olsa telafi 
etme şansını zayıflatıyor.


