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Fitch olması gereken duruşu sergiledi. Gözler Moody's
de. Şubat ayı sanayi üretim verisi 1. çeyrek büyümeyle
ilgili sinyal verecek. Başbakan Erdoğan'ın faiz mesajına
TCMB'nın, mevcut enflasyon düzeyi ile, hemen cevap
vermesi zor gözüküyor


AK Parti'nin oy performansı, beklenenden yüksek gelen 2013 büyümesi, hala yüzde
50'nin üzerinde kalmayı başaran Türk İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri (PMI)
Endeksi, Fitch'ın derecelendirme notu ve görünümü aynen koruma kararı ve nihayet
ABD'nin tarım dışı istihdam verisi, bizi dolar kurunda 2,14-2,10 TL bandına getirmiş
durumda. Kısa vadede ihracat kesiminin TL'deki değerlenmeye bir sözü olmasa da,
bu değerlenmenin 2,10 TL'yi de kırarak süregelmesi, ihracatçıların canını orta vadede
sıkabilir.



Fitch Ratings, Türkiye'nin BBB- notunu teyit etti ve görünümünü durağan olarak
belirledi. Ancak kuruluş, Türkiye ekonomisinin yüksek derece oynak olmaya devam
ettiğini belirtti. Türkiye'nin makroekonomik politika öngörülebilirliğinin benzer
piyasalara göre zayıf olduğunu söyleyen Fitch, diğer yandan cari işlemler açığındaki
iyileşmenin hız kazanacağını belirterek, Cari işlemler açığı/GSYH oranının 2014'te
yüzde 6'ya, 2015'te yüzde 5'e ineceğini öngördü.



Siyasi risklere de önemli yer ayıran Fitch açıklamasında, "Siyasi riskler Türkiye için bir
bilinmeyen olmaya devam ediyor. Önümüzdeki iki seçime kadar siyasi gerilim sürer
ve ekonomik görünüm gölgelenir. Artan siyasi gerilim, hükümetin etkinliğini azaltırsa
not için ayarlama yapılabilir" ifadelerine yer verildi. Fitch, kredi büyümesi ve cari
açığı artıracak politikaların da not ayarlamasına neden olabileceğini not düştü.
Türkiye'nin 2014 büyüme tahminini yüzde 3.2'den 2.5'e, 2015 tahminini de yüzde
3.8'den yüzde 3.2'ye indiren Fitch, öte yandan düşük enflasyon ve cari açık ile yapısal
reformların pozitif not ayarlamasına yol açacağını söyledi.



Fitch'in rating notu ve görünüm ile ilgili açıklamasından kısa bir süre sonra, 4 Nisan
Cuma günü, Azerbaycan ziyareti nedeniyle Esenboğa'da açıklamalarda bulunan
Başbakan Erdoğan'ın, mevcut tablo çerçevesinde, TCMB Para Politikası Kurulu'nun
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bir an önce olağanüstü toplanarak, derhal faiz indirim kararı alması gerektiği
yönündeki mesajı ise derhal not alındı.


Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, selefi Zafer Çağlayan gibi, Başbakan Erdoğan'ın
TCMB'nin bir an önce faiz indirmesi gerektiği yönündeki açıklamasını destekledi.
Bununla birlikte, 3 Nisan'da açıklanan enflasyon oranlarının yüksekliği dikkate
alındığında, Başbakan Erdoğan'ın çağrısına rağmen, TCMB üst yönetimi, enflasyonda
aşağı yönde kırılmayı görene kadar, para politikası yumuşatmamayı tercih edebilir.



Nitekim, Londra'da bulunan TCMB Başkanı Erdem Başçı, Merkez Bankası'nın yüksek
gelen enflasyon ve Banka'nın bu konudaki politikasına yönelik sorusuna, üç politika
boyutunda sıkı duruşta olduklarını ve Haziran'a kadar yükselmesi, daha sonra
düşmesi beklenen enflasyona ilişkin yukarı yönlü risklere karşı bu sıkı duruşun yeterli
olduğunu düşündüklerini söyleyerek cevap verdi ve, "İlave adım atmak gerekirse
bundan çekinmeyiz, kaçınmayız. Ancak şu anda politikalarımız yeterli sıkılıkta" dedi.



Daha çok, Türk ekonomisinin GSYH büyümesinin aşağı yönlü riski konusunda soru
geldiğini ifade eden Başçı, "Bu sorulara karşı epey manevra alanımız olduğunu
söylüyoruz" dedi. Enflasyonun yarısına yakınının dövizdeki oynaklıktan
kaynaklandığını da dile getiren Başçı, Türk Lirası'nın istikrar kazanmasının riskleri
sınırlayacağını söyledi. Başkan Doç. Dr. Erdem Başçı'nın mesajları, TCMB'nin
enflasyonda sakinleşmeyi görene kadar faiz indirim kararı almasının zor olduğunu
gösteriyor.



Nasıl ki, Başbakan Erdoğan, yine bir yurt dışı ziyareti öncesi yaptığı açıklamada,
TCMB'nin faiz arttırmasını doğru bulmadığını söylese de, TCMB hayli sert bir faiz
artırım adımı atmıştı; bugün de, TCMB'nin Başbakan Erdoğan'ın çağrısına hızlı
cevap verecek bir tutum içinde olması beklenmemelidir. Bununla birlikte, 24
Nisan'daki takvimlendirilmiş Para Politikası Kurulu toplantısından bir faiz indirim
kararı çıkar ise, piyasalar bu gelişmeyi not alabilir. Yine de, az bir ihtimal de olsa,
faiz koridorunun üst bandında makul bir indirim de yine de zihinlerin bir köşesine
yazıldı.



3 Nisan'daki TÜİK'in açıkladığı verilerin ışığında, özel Kapsamlı TÜFE Göstergesi-H
(ÖKTG) ve ÖKTG-I endekslerinin, yani TCMB'nin para politikası kararları için hayli
dikkatle takip ettiği iki çekirdek enflasyon tanımının son 7 yılın zirvesine ulaşması
kritik önemde. İki özel TÜFE endeksinin yıllık artış oranı önceki aya kıyasla sırasıyla
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0,89 ve 0,88 puan artarak yüzde 9,52 ve yüzde 9,32 ile yıllık tüketici enflasyonunun
üzerinde gerçekleşti.


Nitekim, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Mart Ayı Fiyat Gelişmeleri
Raporu'nda da, mart ayında tüketici fiyatlarının yüzde 1,13 oranında arttığı ve yıllık
enflasyonun yüzde 8,39'a yükseldiği belirtilerek, bu dönemde, Türk Lirası'ndaki (TL)
değer kaybının birikimli etkileriyle çekirdek enflasyon göstergelerinde belirgin bir
artış gözlendiği kaydedildi; hem gıda fiyatlarının seyri, hem de döviz kurunun
gecikmeli etkilerine bağlı olarak, enflasyon göstergelerinin bir süre daha yüksek
seyredeceğinin tahmin edildiği kaydedildi. Bu ifadelerin ışığında, 24 Nisan'da TCMB
Para Politikası Kurulu'nun faiz indirmesi, piyasalarda yine 'TCMB'nin üzerinde siyasi
baskı var, bağımsızlık zedeleniyor' etkisine sebep olabilir.



Yukarıda ki ilk paragrafta vurguladığımız bilgiler çerçevesinde, HSBC Markit Türkiye
İmalat PMI Endeksi verisi, Mart'ta 53.4 puandan 51.7 puana gerileyerek, Ağustos'tan
bu yana en düşük düzeyine işaret etti. Söz konusu veri, hiç şüphesiz önemli bir ipucu.
Bununla birlikte, 2013 yılının ilk çeyreğinde yüzde 72,4'lük bir ortalama yakalamış
olan imalat sanayi kapasite kullanım oranının, 2014 yılının ilk çeyreğinde, ciddi çaba
sarf eden ihracat hacminin de katkısı ile, yüzde 73,4'lük bir ortalama yakaladığı göz
ardı edilmemeli. Bu nedenle, 8 Nisan salı günü açıklanacak olan şubat ayı sanayi
üretim verisi, önemli bir ipucu teşkil edecek. Unutmayalım, 10 Mart'taki ocak ayı
sanayi üretim artış oranı, yüzde 7,3 gelerek, piyasaları şaşırtmıştı.



30 Mart yerel seçimlerinden sonra, ilk geniş kapsamlı değerlendirmesini yapan
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ise, 2013'ün AB açısından da iyi geçmediğini
vurguladı ve 2014'ün daha iyi olmasını beklediğini belirtti. Babacan, 2013'te tüm
sıkıntılara rağmen hedefin yakalandığını ve Türk ekonomisinin beklentilerin üzerinde
büyüme hızına ulaşıldığını vurguladı.



17 Mart'tan bu yana her gün döviz girişinin yaşandığını aktaran Babacan, Türkiye'ye
döviz girişinin kesintisiz devam ettiğini söyledi. BakanBabacan, Merkez Bankası'nın
tüm gelişmeleri yakından izlediğini ve faiz kararı konusunda nihai kararı Banka'nın
vereceğini belirtti ve PPK'nın Türkiye ekonomisi için en iyisi ne ise onu yapacağını
açıkladı.



Babacan, kur geçişkenliğinin henüz tamamlanmadığını, enflasyon üzerinde etkisinin
süreceğini söyledi ve talep kaynaklı bir enflasyon riskinin görülmediğinin, yaşanan
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enflasyonun maliyetlerden kaynaklandığının altını çizdi. Babacan Merkez Bankası ile
ilgili konuşmak istemediğini çünkü aşırı etki var algısının oluştuğunu aktardı.


Petrol ve gaz ithalatının cari açığı yüksek seyretmesine yol açtığını ifade eden
Babacan, dövizin doğrudan yatırım yoluyla gelmesini tercih ettiklerini belirtti.
Babacan, yapısal alanda köklü adımlar atılmazsa büyüme hızının yüzde 3-4 aralığına
hapsolabileceğini ve yüzde 3-4 büyümenin sürdürülemez bir cari açık getirdiği
uyarısında bulundu. Büyümede yüzde 4'lük büyüme hedefinin konuşulması için
erken olduğunu aktaran Babacan, 2014'te büyüme hızının yüzde 4 veya az altında
kalabileceğini belirtti.



Dünya Bankası ise, 4 Nisan'da yayınlanan raporunda, Türkiye'nin 2014 yılı büyüme
tahminini yüzde 3.5'ten 2.4'e düşürdü. Dünya Bankası TÜFE beklentisini yüzde
6.2'den yüzde 7.8'e yükseltirken, cari açığın GSYH'ya oranını da yüzde 7.1'den
yüzde 6.4'e indirdi. Unutmayalım ki, piyasa profesyonelleri ve ekonomistlerin
Türkiye'nin 2014 yıl sonu enflasyon tahminleri halen yüzde 8 civarında dolaşıyor.
Bu nedenle, TCMB Para Politikası Kurulu'nun 24 Nisan'daki toplantıda faiz
indirmesi, döviz kurları üzerinde yukarı yönde bir harekete de sebep olabilir.



4 Nisan cuma günü, Fitch'in Türkiye değerlendirmesi açıklandıktan sonra
değerlendirmelerde bulunun Fitch Ratings'in Direktörü Paul Rawkins, raporlarında
politik riskleri öngörmeye çalıştıklarını belirtti. TCMB'nin sıkı para politikası
konusunda son derece kararlı ve net olduğunu aktaran Rawkins, politik
dönüşümlerde risk olabileceğini düşündüklerini ifade etti.



Türkiye'de kısa vadeli fon akımlarının etkisinin son derece yüksek olduğunu söyleyen
Rawkins, ülkenin ani sermaye akışının kesilmesinden zarar görmediğini aktardı.
Türkiye'nin rezervlerinde azalmanın sürpriz olamayacağını belirten Rawkins,
bankacılık sektöründe istikrarın devam ettiğini, takipteki kredilerin artmadığını da
sözlerine ekledi. Rawkins, kredi hacmindeki ivme kaybının önlemlerin bir sonucu
niteliğinde olduğunu, kredi büyümesinin yavaşladığının farkında olduklarını ve bunun
önemli bir süreç olduğunu ifade etti.



Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s ise, 11 Nisan Cuma günü açıklayacağı
Türkiye değerlendirmesinden bir hafta önce, 4 Nisan Cuma günü yaptığı
açıklamada,Türkiye’de tahvil ihraç eden kurumların lirada yaşanan değer kaybı ve
artan faiz ortamından olumsuz etkileneceğini belirtti.Kuruma göre mali sektör
dışındaki şirketlerin yüksek fonlama ile karşı karşıya olduğunu belirtirken bunun
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kredi notunu aşağı yönlü etkileyebileceği uyarısında bulundu. Moody’s 2009’dan bu
yana hızla artan döviz borcunun şirketlerin toplam borcunun yüzde 80’inden
fazlasına geldiğini söyledi.


Şirketlerin rezervlerinin lirayla olması da kredi notunu baskılayacak bir diğer etken.
Faiz artışının şirketlerin üzerindeki baskıyı artırdığını da belirten kredi kuruluşu
likidite bolluğunun, borcun vadesinin uzunluğunun şimdilik risk azaltıcı etki yaptığını
da söyledi. Moody's in mesajları, Fitch'e göre, Türkiye'nin rating notunu du
değiştirmese de, görünümü 'durağan'dan 'negatif'e çevirme riskinin bir miktar daha
yüksek olduğuna işaret ediyor. Bununla birlikte, Moody's de, Fitch gibi, hem notu,
hem de görünümü aynen korur ise, hem küresel yatırımcıların, hem de yurt içi
piyasaların bu gelişmeyi Türkiye lehine hayli pozitif yorumlayacakları göz ardı
edilmemeli. Bu durumun, muhakkak ki, döviz kurlarına ve faizlere bir yansıması
olacaktır.



Bu arada, küresel piyasaların büyük bir heyecanla beklediği veri de, 4 Nisan cuma
günü açıklandı. ABD'de tarım dışı istihdam, Mart ayında yükselirken, işsizlik oranı
daha fazla Amerikalının iş gücüne katılmasına rağmen yüzde 6.7'de kaldı. Veriler FED
politika yapıcılarının teşvikleri azaltmaya devam edeceği ve faiz oranlarını düşük
tutacağı görüşünü destekliyor.



ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladğı verilere göre, istihdam 192,000 artış gösterirken,
Şubat ayı verisi yukarı yönlü revize edilerek 197,000 oldu. Bloomberg anketine
katılan ekonomistlerin tahmin medyanı 200,000 artış olacağı yönündeydi. Hükümet
harici özel istihdam, resesyon öncesi zirvesini ilk defa aştı.



Ocak ve Şubat ayları istihdamı yukarı yönlü revize edilmesiyle, çetin kış koşullarının
istihdam üzerindeki etkisinin önceki tahminlerden daha zayıf olduğu ortaya çıktı.
"İstihdam piyasası iyi durumda," diyen Deutsche Bank Securities Inc.'nin ekonomisti
Brett Ryan, "Bu havadan kaynaklanan durumlardan önceki trend çok değişmedi.
Toparlanma görmeye başladık," şeklinde görüş bildirdi.



Bloomberg anketine katılan 90 ekonomiste göre, Mart ayı için tahminler 150,000
artıştan 275,000 artış arasında değişti. ABD'de istihdam, 2012'de aylık ortalama
186,000 arttıktan sonra 194,000 yükselmişti.



FED Başkanı Janet Yellen ise, geçen hafta başında gerçekleştirdiği konuşmasında, faiz
oranlarının düşük tutulacağı yönünde piyasalara yeni sözler verirken, ekonominin bu
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politikaya zayıf istihdam piyasasını desteklemek için ihtiyacı olduğunun altını ısrarla
çizdi. Yellen bir konferansta gerçekleştirdiği konuşmada "Her ne kadar istikrarlı bir
ilerleme olmuşsa da şüphesiz ki ekonomi ve istihdam piyasası eski sağlığına henüz
geri dönmedi. Toparlanma hala birçok ABD'liye bir resesyon gibi geliyor ve bazı
ekonomik istatistiklerde de bu görülüyor" ifadelerini kullandı.


FED yetkililerinin faizlerin nasıl artırılacağını tartıştığı toplantının iki hafta sonrasında
bu açıklamaları yapan Yellen böylece faizleri düşük tutmaya yönelik kararlılığını da
göstermiş oldu. Bazı yatırımcılar son Fed toplantısının ardından Yellen'in yaptığı
açıklamaları faizlerin beklenenden erken artırılabileceği yönünde yorumlamıştı.
Yellen'in açıklamaları ayrıca piyasalarda bir ralliyi tetikledi.



ING Investment Management şef piyasa stratejisti Doug Cote, "Piyasaları herhangi
yakın bir zamanda daralmaya gideceği yönünde endişelendirmek istemiyor çünkü
böyle bir planı yok. Hala zorluk yaşayan bir istihdam piyasası varken ekonomiyi
canlandırmak için çok istekli olduğunu söyledi. Bence bu da piyasaları biraz olsun
rahatlattı" dedi.



Yellen'in mesajları her ne kadar iki haftaki basın toplantısından çok farklı olmasa da,
mesajları iletme tarzının bu defa çok farklılık gösterdiği gözlendi. Merkez bankacılar
genelde ekonomik teori ve istatistik üzerinden konuşurken, yatırımcılar bunu
kullanılan jargon üzerinden yorumlamayı tercih ediyor. Yellen gerçekleştirdiği
konuşmada, teorik cümlelerden ziyade biraz daha şahsi konuşarak iş bulmakta
zorlanan 3 kişinin örneğini verdi ve farklı bir yöntem denemiş oldu.



Yellen istihdam piyasasının asıl potansiyelinin altında performans gösterdiğine
değinmek için birkaç farklı faktörden bahsetti. Bunlardan bazıları uzun süredir işsiz
olanlar, yarı zamanlı çalışa; fakat tam zamanlı çalışmak isteyenler ve maaş
artışındaki yavaşlık. Yellen aynı zamanda geçmişteki rakamlarla karşılaştırıldığında
şimdi işten ayrılmayı isteyen az insanın olmasının iş bulma konusunda bir güvensizliği
gözler önüne serdiğini de belirtti.



3 Nisan'da faizleri ve mevcut para politikasını değiştirmeme kararı alan Avrupa
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında, bir konuşma yapan Başkan Draghi, Euro
Bölgesi ekonomisinde ılımlı toparlanmanın devam ettiğini belirtti. Enflasyonun
görünür gelecekte düşük kalmayı sürdüreceğini söyleyen Draghi, Euro Bölgesi
enflasyon beklentilerinin yüzde 1'e yakın seyrettiğini açıkladı. Draghi tüm
değişiklikleri kontrol ettiklerini ve tüm araçları kullanmaya hazır olduklarını belirtti.
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Sıradışı para politikası araçlarının kullanımı konusunda hemfikir olduklarını aktaran
Draghi, iç talebin gücüyle ekonomideki toparlanmanın devam edeceğini ifade etti.
Draghi ekonomide hala kullanılmayan ciddi bir kapasite söz konusu olduğunu
vurguladı. Gelişen piyasalardan kaynaklanan risklerin Euro Bölgesi'ni olumsuz
etkileyebileceğinin altını çizen Draghi jeopolitik ve finans sektöründen kaynaklanan
risklerin ekonomiyi tehdit ettiğini açıkladı.



Avrupa İstatistik Birimi Eurostat tarafından 31 Mart'ta açıklanan Euro Bölgesi TÜFE
enflasyonun yüzde 0,5 gelmesi, Kasım 2009'dan bu yana kaydedilen en düşük
enflasyon oranı. Bu nedenle, 3 Nisan'daki ECB faiz toplantısı öncesinde, Euro
Bölgesi'nde artan deflasyon riski, ECB'nin para politikasını daha da yumuşatabileceği
beklentisine sebep olmuştu. Ancak, ECB Başkanı Draghi, enflasyon ve fiyat istikrarı
konusundaki hassasiyetlerine atıfta bulunmayı tercih etti.



Çin'de devletin sahip olduğu beş banka kötü kredileri silme yönünde attıkları
adımları sıkılaştırırken, Çin ekonomisinde gittikçe büyüyen bu problemi bir kez daha
gün ışığına çıkarmış oldu. En büyük 5 banka toplamda 63.92 milyar yuanlık (10.5
milyar dolar) kötü krediyi defterlerinden silmeye hazırlanıyor. Yalnızca 2013 yılına ait
olan bu rakam 2012'deki 25.29 milyar yuanlık kötü kredi oranının yaklaşık 2.5 katı.



Kötü kredilerin temizlenmesine yönelik adımlar ayrıca böylesine bir birikimin
ekonominin üzerinde bıraktığı negatif etkilerin de altını yeniden çiziyor. Yüksek
miktardaki bazı kredilerin son zamanlarda geri ödenemeyecek olmasının ardından
ülkenin en önemli sektörleri olan konut sektörü gibi ekonominin bazı kesimlerinde
finansal sağlığın kötüleştiği endişeleri büyüdü.



Analistler ve banka yetkilileri bu yıl daha fazla kötü kredinin silinmek zorunda
olabileceği mesajını verdi. Moody's banka analisti Christine Kuo, "Çin'de ekonominin
yavaşlamasıyla beraber bankalar büyük stres altında kaldı. Bu trendin bu yıl devam
edeceği tahmin ediliyor" dedi. Bu beş bankadan dört tanesi geçtiğimiz yıl iki haneli
kar büyümesi açıklamayı başardı. Yalnızca Bank of Communications yüzde 7 daha
fazla kar elde ederek tek haneli rakamlarda kaldı. Analistler bu karların kötü kredileri
silme konusunda bankaların işini kolaylaştırdığını belirtiyor.



Ekonomideki yavaşlama bir çok firmanın borcunu geri ödeme konusunda zorluklar
yaşamasına neden olurken, özellikle aşırı kapasite sorunu yaşayan firmaları daha da
köşeye sıkıştırdı. Mali stresin bir diğer sinyali ise konut inşaatçısı Zhejiang Xingrun

7

Türkiye İMSAD Ekonomi Değerlendirme Raporu/149
Türkiye İMSAD üyelerine yönelik hazırlanmış bu raporun her hakkı saklıdır, izinsiz kullanılamaz.

Real Estate Co.'nun 600 milyon dolarlık banka borcunu ödeyemeyecek olduğunu
açıklaması. Çin merkez bankası ve tahvil regülatörü orta dereceli kötü kredilerin
silinmesiyle ilgili bir problemlerinin olmayacağı sinyalini verdi. Çin'in en büyük ikinci
bankası olan China Construction Bank bu yıl da kötü kredi silme konusunda aktif
olacağını açıkladı.


Gelişmekte olan Asya'nın ekonomik büyümesinin gelişmiş ülkelerin hız kazanmasıyla
muhtemelen 2015'te hızlanacağını öngören Asya Kalkınma Bankası, bu sayede bu
ülkelerin Çin'in büyümesindeki yavaşlamaya dayanabileceklerini söyledi. Manila'daki
banka, Asya Kalkınma Görünümü raporunda bölgenin büyümesinin yüzde 6.2'den
yüzde 6.4'e hızlanacağını öngördü. Bankaya göre Çin ekonomisi 2015'te biraz
yavaşlayarak yüzde 7.4 büyüme kaydedecek.



Gelişmekte olan Asya'nın istikrarlı büyüme kaydettiğini söyleyen bankanın Baş
Ekonomist yardımcısı Joseph Zveglich, "Bu ve önümüzdeki yıl, Çin'de büyümenin
ılımlı hâle gelmesinden kaynaklanacak dengelemeyle birlikte, özellikle ABD olmak
üzere sanayi ekonomilerinin toparlanmasıyla, büyümede ilerleme bekliyoruz. "
görüşünü paylaştı.



HSBC Çin İmalat PMIU verisinin Çin'de imalatın Mart'ta 5. kez zayıfladığını göstermiş
olsa da, gelirlerdeki toparlanmanın desteğiyle ABD'de tüketici harcamaları Şubat'ta 3
ayın en büyük artışını kaydetti. Malezya'dan Endonezya'ya gelişmekte olan Asya
ekonomileri 2013'ün son çeyreğinde küresel toparlanmanın, bu bölgelerdeki mal
talebini artırmasıyla beklentinin üzerinde büyüdü.



ABD, Euro Bölgesi ve Japonya'nın toplam büyümesinin 2015'te yüzde 1.9'dan yüzde
2.2'ye hızlanabileceğini söyleyen ADB, Asya'nın en büyük 3. ekonomisi Hindistan'ın
2015 mali yılında muhtemelen önceki yüzde 5.5 büyümesinden hızlanarak yüzde 6
büyüyeceğini öngördü.



Banka, bazı ülkelerdeki yetkililerin yakıt ve enerji fiyatlarını sübvanse etmesiyle
gelişmekte olan Asya'da enflasyonun 2015'te yüzde 3.7'ye hızlanacağı tahmininde
bulundu. ADB, Endonezya'da düşen tüketici fiyatları ve Tayland'da azalan siyasi
aksaklıkların muhtemelen Güneydoğu Asya'ya önümüzdeki yıl yüzde 5.4 büyüme
imkanı tanıyacağını söyledi. Güneydoğu Asya'nın 2014'te de yüzde 5 büyümesi
bekleniyor.
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