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ING Bank Başekonomisti Sengül Dağdeviren ekonomi gündemini yorumladı: 

 

- “Avrupa bankacılık sektöründe yeniden sermayelendirme arayışları 

büyük olasılıkla önümüzdeki dönemde Yunanistan’ın borç sorunu ile 

birlikte değerlendirilen temel unsurlardan biri olmaya devam edecek...” 

 

- “Türkiye’de ekonomi hali hazırda bir yavaşlama eğilimine girdi bunun 

önümüzdeki yıl daha da belirginleşeceği kesin...” 

 

- “Orta Vadeli Program, maliye politikasında beklenen sıkılaştırma 

sinyalini içerir ve yapısal reformlar konusunda güven verirse 2012’de 

Türkiye görünümü güçlenecektir...” 

 

- “Büyümede kırılganlığın bu kadar yüksek olduğu bir dönemde 

enflasyondaki artış bir süre daha ikinci planda kalacak...”            

 

- “Türkiye açısından en büyük risk, FED’den gelmesi beklenen yeni 

parasal genişlemenin önceki yılların aksine güveni desteklemeyip 

gelişmekte olan ülkelerden sermaye kaçışını güçlendirmesi  olacaktır. Bu 

da global ekonomide bir ikinci dip ile neredeyse eşdeğer…”                         

 
Avrupa ekonomilerinde yaşanan durgunluk tüm dünyaya yayılırken, piyasaları neler 

bekliyor? ING Bank Başekonomisti Sengül Dağdeviren, Türkiye ve dünyada ekonomi 

gündemine ilişkin beklentileri ve gerçekleşmeleri yorumladı: 

 

Çalkantılı ancak Türkiye’de kısmen daha ılımlı geçen Eylül ayının ardından Ekim ayı itibarıyla 

Avrupa menşeli durgunluk tüm dünyaya yayılıyor. Öte yanda gözler gelişmiş ekonomilerde 

politika yapıcılardan gelecek açıklamalara çevrilmiş durumda. Yunanistan’ın borç sorununun 

daha önce çerçevesi çizilen yapıda çözümlenmeyeceği artık sadece piyasalarda fiyatlanan 

bir risk değil. Avrupa bankacılık sektöründe yeniden sermayelendirme arayışları büyük 

olasılıkla önümüzdeki dönemde Yunanistan’ın borç sorunu ile birlikte değerlendirilen temel 

unsurlardan biri olmaya devam edecek. Tüm bu belirsizliklerin tüketici güveninde, iş 

güveninde yarattığı olumsuz etki, büyümede zorlanan gelişmiş ekonomilerin 2012 

görünümlerini de olumsuz olarak etkilemeye devam ediyor.  

 

Büyüme öngörülerimizi aşağı çektik 

 

Bu ay ING Bank olarak hemen hemen tüm ülkeler için, 2012 büyüme öngörülerimizi aşağıya 

çektik. Euro bölgesinde yılın ikinci yarısında yaşanacağını düşündüğümüz teknik ekonomik 

durgunluğa paralel olarak Türkiye’de yılın son çeyreğinde öngördüğümüz yavaşlama ile 

önümüzdeki yılki büyümenin yüzde 3 civarında gerçekleşebileceğini düşünüyoruz. Ancak 



Kasım başında AB’de gelecek kritik yeniden yapılandırma ve sermaye güçlendirme 

açıklamaları ile birlikte atılmasını beklediğimiz son adımlar, Amerikan Merkez Bankası’ndan 

(FED) gelebilecek ciddi boyutta bir parasal genişleme programı ile birlikte, bu göreli olumlu 

görüşün altındaki temel varsayımlarımız olmaya devam ediyor. Nitekim bu iki temel adımın 

güveni yeniden temin edebileceğini düşünüyoruz.  

 

Ancak burada yaşanacak sapmanın da dünyanın dolayısıyla Türkiye’nin büyüme 

görünümünü olumsuz etkileyeceği kesin. Türkiye’de ekonomi hali hazırda bir yavaşlama 

eğilimine girdi. Bunun önümüzdeki yıl daha da belirginleşeceği kesin. Ancak görünümün 

Avrupa bölgesindeki kadar kötüleşmesi için FED’den gelmesi beklenen parasal genişlemenin 

gelişmekte olan ülkelerden sermaye kaçışını güçlendirmesi gerekiyor. Bu da global 

ekonomide bir ikinci dip ile neredeyse eşdeğer. Kayıtlı sermaye girişlerinin cari açığı 

karşılama oranındaki düşüş bir süre daha devam edebilir ancak kayıtlı sermaye girişinin cari 

açığı karşılama oranının yüzde 50’nin altına gerilemesi olasılığı hala düşük. Tüm bunlar da 

önümüzdeki dönemde TL’nin istikrar kazanmasına destek olacaktır.  

 

Merkez Bankası’nın son dönemde döviz kurunda istikrarı destekleyen adımlarını da bu 

bağlamda değerlendirmekte yarar var. 2008-2009 krizinde sermaye akımlarındaki sert 

düşüşe paralel TL’de değer kaybı yaşamıştı bugün ise durum farklı ve TL ekonomide 

hedeflenen kontrollü yavaşlamayı destekleyici bir düzeyde bulunuyor. Eğer bugünlerde 

açıklanacak Orta Vadeli Program da maliye politikasında beklenen sıkılaştırma sinyalini içerir 

ve yapısal reformlar konusunda güven verirse 2012’de Türkiye görünümü güçlenecektir. 

Büyümede kırılganlığın bu kadar yüksek olduğu bir dönemde enflasyondaki artış ise bir süre 

daha ikinci planda kalacak.                                    
 

ING Grubu, Bankacılık, Sigorta ve Varlık yönetimi alanlarında faaliyet göstermekte olan dünya çapında bir finansal 

hizmetler şirketidir. ING Grubu, Avrupa, Asya, Avustralya ve Amerika'da yer alan 40'tan fazla ülkede 105,000 çalışana 

ve 85 milyon müşteriye sahiptir. Her zaman değişime öncülük eden ING Grubu, tüm dünyada faaliyet gösterdiği 

ülkelerde üretime, girişimciliğe, yenilikçiliğe, yaratıcılığa güç katmak hedefini taşımaktadır. 

 

Sürdürülebilirliği iş modelinin ana prensibi olarak gören ING Grubu, faaliyet gösterdiği toplumlarda çocukların eğitimi, 

finansal eğitim ve çevre koruma alanlarında birçok program hayata geçirmektedir. UNICEF ile küresel işbirliğinin 6. 

yılını dolduran ING Grubu, ‘ING Chances for Children’ programı kapsamında çocukların eğitime erişimini 

sağlamaktadır. Küresel sorumluluk standartlarına uyumu FTSE4Good ve Dow Jones Sustainability Index gibi 

kurumlarca da tescillenen ING Grubu 2006 yılında Küresel İlkeler Sözleşmesi Global Compact’a da imza atmıştır. ING 

Grubu 2007’den beri faaliyetlerini sıfır karbon ayak izi ile sürdürmektedir.  
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