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GİRİŞ

2008 yılının ikinci yarısında ABD’nin
finans sektöründe ortaya çıkan kriz, kısa
sürede tüm dünyaya yayılarak küresel
çapta bir mali ve reel sektör krizine
dönüşmüştür. Krizin olumsuz etkileri
Avrupa Birliği (AB)’nde de büyük ölçüde
hissedilmiş ve Euro Alanı 2009 yılında %
4,1 oranında küçülerek tarihindeki en
büyük daralmayı yaşamıştır. Yaşanan
küresel kriz, AB ülkelerinde kamu açıkları
ve borç stoklarının ciddi boyutlarda
artmasına ve birçok üye ülkede kamu
maliyesinin sürdürülebilirliğinin tehlikeye
girmesine neden olmuştur.  Nitekim 2006
yılında 7,1 trilyon Euro olan AB
hükümetlerinin borç yükü 2009 yılı
sonunda kurtarma paketlerinin de devreye
girmesi ile 8,6 trilyon Euro’ya
yükselmiştir.

Euro Alanı ülkelerinin ekonomik
performanslarında son yıllarda
gözlemlenen gerileme ekonomik krizle
birlikte daha da belirgin bir hal almış ve bu
durum Euro’nun, dolayısıyla Ekonomik ve
Parasal Birliğin ve nihayetinde AB’nin
geleceğine dair endişeleri artırmıştır. Euro
alanına dahil olan Yunanistan’ın iflas
noktasına gelmesinin ardından, İrlanda ve
Portekiz de AB’den yardım talebinde
bulunmuş ve IMF’nin de desteğiyle söz
konusu ülkelere yönelik kapsamlı mali
yardım programları geliştirilmiştir. AB
ülkelerinin hemen hemen tamamında
krizin etkilerinin bertaraf edilmesine
yönelik tedbir paketleri uygulamaya
konulmuş, ancak bu paketlerin
uygulanmasındaki başarı ve ekonomilerin
buna verdiği yanıt her ülkede farklı
olmuştur.

2009 yılının son çeyreğinden itibaren
krizden çıkışın ilk sinyalleri görülmeye
başlanmış, 2010 yılında da ekonomik
aktivitede sınırlı da olsa bir canlanma
gözlemlenmiştir. Mevcut veriler analiz
edildiğinde krizin dip noktasının
atlatıldığını söylemek mümkün olmakla
birlikte, hala pek çok ülke açısından
önemli riskler mevcudiyetini
sürdürmektedir. Finansal piyasalardaki
hareketliliğin ve tansiyonun sürmesi ve AB
dışındaki küresel ortam kaynaklı dış
risklerin devam etmesi AB ekonomisi
açısından belirsizlikler yaratmaya devam
etmektedir. Avrupa Komisyonunun
tahminlerine göre 2011-2012 yıllarında AB
ekonomisinde sınırlı bir büyüme
yaşanacağı beklenmektedir. Büyümedeki
pozitif görünümün yanısıra uluslar arası
emtia fiyatlarındaki artış sebebiyle
önümüzdeki dönemde enflasyonda yukarı
yönlü bir hareket öngörülmektedir.

Ekonomideki ılımlı iyileşmenin bir
yansıması olarak 2010 yılında mali
piyasalardaki şartlar da düzelmeye devam
etmiş ve mali kesimin özel sektöre
sağladığı finansman imkanlarındaki
gelişme yeniden pozitife dönmüştür.
Ekonomik toparlanmanın daha sağlam bir
zemin kazanmasıyla birlikte önümüzdeki
dönemde AB mali piyasalarındaki şartların
daha da iyeleşeceği beklenmektedir.

2011-2012 döneminde AB üyesi ülkelerde
iç talep, ihracat ve yatırımlarda toparlanma
yaşanacağı ve bu durumun büyümeye
olumlu katkı sağlayacağı öngörülmektedir.
Bu çerçevede makine ve teçhizat
yatırımlarının yanısıra kapasite kullanım
oranlarında da artış beklenmektedir. Ancak
üye ülkelerin rekabet güçlerindeki farklılık
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ekonomik toparlanmanın hızını ve
derecesini etkilemektedir.

Küresel krizin işgücü piyasalarında
yarattığı bozulma 2010 yılında nispeten
azalmış ve AB genelinde sanayi ve inşaat
dışındaki tüm sektörlerde istihdamda sınırlı
bir artış meydana gelmiştir.  2011 yılının
ilk aylarında işsizlik oranı AB genelinde %
9,5, Euro alanında ise % 10 civarındadır.
Bununla birlikte üye ülkeler arasında
işsizlik oranları bakımından çok büyük
farklılıklar bulunmaktadır (Hollanda-
Avusturya % 4-5, İspanya-Baltık ülkeleri
% 17-21).

Krizle birlikte AB üyesi ülkelerin kamu
finansmanında yaşanan bozulma 2010
yılında bir miktar düzelmiş ve pek çok AB
üyesi ülkede bütçe açığı 2009 yılına
kıyasla daha düşük gerçekleşmiştir.
Uygulanmakta olan maliye politikalarının
neticesinde AB genelinde bütçe açığının

GSYH’ya oranının 2010 yılında % 6,5,
2011 yılında % 4,75 ve 2012 yılında ise %
3,75’e gerileyeceği tahmin edilmektedir.
Kamu borcunun GSYH’ya oranının ise
2011-2012 döneminde artış göstereceği ve
Euro alanında sırasıyla % 83 ve % 88
olacağı öngörülmektedir.

Kuzey Afrika bölgesindeki siyasi
gelişmeler,  Japonya’da yaşanan depremin
oluşturacağı etkiler ve uluslararası emtia
fiyatlarındaki artış önümüzdeki dönemde
de AB ekonomisi açısından risk
oluşturmaya devam edecektir. Üye
ülkelerin kamu maliyesinin
iyileştirilmesine yönelik olarak
uygulayacakları politikaların kapsamı ve
zamanlaması ile mali sürdürülebilirliğin
tesisi konularında gösterilecek performans
da geleceğe ilişkin beklentileri
etkileyecektir.
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AB ÜYESİ DEVLETLER

1. BELÇİKA

İşgücü Piyasasının Düzelmesiyle Birlikte İyileşme Devam Etmekte

Belçika’nın başlıca ticaret partneri
Almanya’daki ekonomik iyileşmeye bağlı
olarak net ihracatta yaşanan güçlü artış
2010 yılında ekonomik aktiviteyi olumlu
etkilenmiştir. Reel GSYH ikinci çeyrekteki
güçlü büyüme sayesinde % 2,2 artmıştır.
2011-12 yıllarında GSYH’da net ihracatın
pozitif etkileri giderek azalırken, ekonomik
büyümeyi destekleyen başlıca unsurun
özellikle özel tüketim ve özel sektör
yatırımlarındaki artış nedeniyle toparlanan
iç talep olacağı beklenmektedir. 2011
yılında işgücü piyasasındaki iyileşmenin
beklenenden daha iyi olacağı, bununla
birlikte artan enerji ve gıda fiyatları
sebebiyle enflasyonun beklenenden daha
yüksek gerçekleşeceği tahmin
edilmektedir.

2012 yılından itibaren özel tüketim ve
yatırımlar artacak

2010 yılındaki toparlanma ve bu yılın ilk
çeyreğine ilişkin büyüme öngörüleri ile
birlikte, reel GSYH büyümesinin 2011 ve
2012 yıllarında sırasıyla % 2,4 ve % 2,2
oranlarında gerçekleşmesi beklenmektedir.
Büyümeyi sağlayacak iç talep artışının,
2011 yılında özel sektör ve kamu
yatırımlarındaki artıştan, 2012’de ise özel
talepteki artıştan kaynaklanacağı
düşünülmektedir.

Reel harcanabilir gelir 2010’daki en düşük
seviyesinin ardından 2011’de yükselmeye
devam edecektir. Tüketici güveni ise,
işgücü piyasasına ilişkin öngörülerin

iyileşmesi ile birlikte yüksek düzeylerde
seyredecektir. Bu etkenler 2011 yılında
özel tüketime olumlu etki yaparken, TÜFE
artışı (% 3,6) olumsuz bir etkide
bulunacaktır. Yapılan toplu maaş
sözleşmelerinde 2011’de reel ücret artışı
olmayacağı, 2012’de ise artışın % 0,3 ile
sınırlı tutulacağı üzerinde bir anlaşmaya
varılmış olsa da, otomatik maaş
endeksleme mekanizması yüksek
enflasyonu telafi etmekte ve bu sebeple
özel tüketimin 2012’de daha da artması
beklenmektedir. Brüt harcanabilir gelir
daha da artarken, enflasyon düşecek,
işgücü piyasası olumlu seyrini
koruyacaktır. 2010’daki ciddi düşüşün
ardından tasarruf oranının 2011’de daha da
azalması, 2012’de ise tüketici güveninin ve
reel harcanabilir gelirin artmasına bağlı
olarak sabitlenmesi beklenmektedir.

Özel yatırımlar 2011’de artmaya
başlayacak, 2012’de ise hızlanacaktır.
Kapasite kullanım oranları 2010’un üçüncü
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çeyreğinde % 79’a ulaşmış ve daha sonra
da artmaya devam etmiştir (Nisan 2011’de
% 81). 2011’de toplam yatırım artışının
2012’de yapılacak yerel seçimlere bağlı
olarak kamu yatırımlarından
kaynaklanacağı düşünülmektedir.

Belçika’da enflasyon 2010’da yıllık
ortalama % 2,3’e ulaşmıştır. Artan enerji
ve gıda fiyatlarına bağlı olarak enflasyonun
Euro Alanı ortalamasının üzerinde kalması
beklenmektedir. Belçika’nın petrol
fiyatlarındaki değişimlere karşı hassasiyeti
hanehalklarının yüksek enerji tüketimi,
enerji ürünleri üzerindeki ÖTV oranlarının
nispeten düşük olması ve elektrik ve gaza
yönelik fiyat belirleme mekanizmalarından
kaynaklanmaktadır. Enerji ve gıda
fiyatlarının 2011 yılı içerisinde düşmesi
beklendiğinden, enflasyonun da 2012’de %
2,2’ye gerileyeceği öngörülmektedir.

Son yıllarda azalan rekabet gücünde
önümüzdeki dönemde fazla bir iyileşme
beklenmiyor

2011 ve 2012 yıllarında ihracat ve ithalatın
artması beklense de, net ticaretin GSYH
büyümesine katkısı azalacaktır. 2011’de
cari işlemler dengesi mal ihracatındaki
zayıf performans yüzünden bozulurken,
hizmet sektöründe beklenenin üzerindeki
performans sayesinde yine fazla vermeye
devam edecektir.

Belçika’da son yıllarda ihracat
performansındaki düşüş kısmen birim
işgücü maliyetlerinin yüksekliğinden
kaynaklanmaktadır. Kısıtlı düzeyde artan
verimliliğe rağmen yükselen ücretler
sebebiyle birim işgücü maliyetlerinin 2011
ve 2012’de tekrar yükselmesi
beklenmektedir. İhracat performansının
zayıflamasının ardında yatan esas neden,
göreceli olarak düşük teknolojik içeriğe

sahip mallarda aşırı derecede
uzmanlaşılmasıdır. Belçika’nın ihracatında
işgücü ve sermaye yoğun ürünler fazla,
bilgiye dayalı ürünler ise azdır.

İşgücü piyasasında kriz sonrası
gelişmeler olumludur

Ekonomik durgunluğun istihdam
üzerindeki etkileri nispeten sınırlıdır.
Çalışma saatlerinin geçici olarak
azaltılması ve saat başına düşen işgücü
verimliliği tampon etkisi göstermiştir.
Bununla birlikte önümüzdeki dönemde her
ikisinin de artması beklenmektedir. 2010
yılında beklenenin üzerinde bir artış
gösteren istihdamın, 2011 ve 2012’de
sırasıyla % 0,8 ve % 0,7 oranlarında
artması beklenmekte olup, işsizlik oranının
2011 yılından itibaren yeniden azalmaya
başlayacağı tahmin edilmektedir (2011’de
% 7,9, 2012’de % 7,8).

Kamu maliyesine ilişkin kısa vadeli
öngörüler siyasi çıkmaza rağmen
olumludur

2010 yılı verilerinin revizyonu, faiz
oranlarındaki düşüş ve özel tüketimdeki
artışa paralel olarak KDV gelirlerinde
yaşanan artış nedeniyle 2010 yılında bütçe
açığı beklenenin altında gerçekleşmiştir
(GSYH’nın % 4,1’i).

Haziran 2010 seçimlerinden bu yana
Belçika’da gerçek anlamda bir federal
hükümet kurulamamıştır. Nisan ayı
ortalarında Parlamento’ya sunulan bütçe,
açığın GSYH’nın % 0,6’sına azaltılmasını
hedeflemektedir.
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Komisyon, artan KDV getirileri, National
Bank ve Belgacom bankalarının
beklenenden yüksek temettüleri ve
bankacılık sırları ile ilgili yasanın
yürürlükten kaldırılmasından kaynaklanan
ilave gelirler sebebiyle bütçe açıklarının

GSYH’ya oranının 2011 yılında % 3,7’ye
düşürüleceğini tahmin etmektedir.

2012 yılında bütçe açığının GSYH’ya
oranının % 4,2’ye yükselmesi
beklenmektedir. 2011 yılındaki bütçeye
gelir kaydedilen bazı kalemlerin bir
seferlik olması sebebiyle 2012 yılında
gelirlerin giderlere oranla daha az artacağı
beklenmektedir.

Bütçe açıklarının azalması ve nominal
GSYH artışı sayesinde kamu borçları 2010
yılında beklenenden daha düşük
gerçekleşmiştir (GSYH’nın % 96,8’i).
Düşük açık seviyesi ile birlikte, borç
oranının 2011 ve 2012’de çok az artarak
GSYH’nın % 100’ünün altında kalması
beklenmektedir.
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2. BULGARİSTAN

Kamu Maliyesindeki İyileşmeyle Birlikte Ekonomide Ilımlı Toparlanma

Bulgaristan ekonomisi, peş peşe beş çeyrek
süren daralmanın ardından, 2010 yılının
ortalarında pozitif büyümeye dönmüştür.
Bunun ardında yatan başlıca faktörler
dünya ticaretindeki iyileşme ve stokların
yenilenmesiyle artan ihracattır. İç talep ise,
tam aksine, krizin devam eden etkisiyle
özel tüketim ve yatırımların sınırlı kalması
yüzünden azalmıştır. Ortalama ücretlerin
enflasyonu geride bırakmasına ve tüketici
güveninin 2010’daki rekor düşüşlerden
sonra artmasına rağmen, istihdamın
azalması ve ihtiyati tasarrufların artması
yüzünden tüketici talebi sınırlı kalmıştır.

Brüt sabit sermaye oluşumu negatif
büyümeye en fazla katkı sağlayan unsur
olmuştur. Bunun sebebi, özel sektörün aşırı
borçlandığı, banka kredilerinin kısıtlandığı
ve talebe ilişkin belirsizliklerin devam
ettiği bir ortamda inşaat ve makine teçhizat
yatırımlarında yaşanan gerilemedir.
Bununla birlikte ihracattaki hızlı
toparlanma 2010’un son çeyreğinde
tüketim ve yatırımları artırmıştır. 2010
yılında sanayi ve tarım ekonomik
toparlanmaya en fazla katkı sağlayan
sektörler olurken, hizmetlerin payı düşük
kalmıştır.

Büyüme, 2010’un son çeyreğinde
2007’den bu yana en iyi seviyesine ulaşmış
ve 2009’daki % 5,5’lik küçülmenin
ardından yıllık büyüme % 0,2 olarak
gerçekleşmiştir. Dış dengesizlikler 2010
yılı boyunca düzelme göstermiş, sınırlı dış
borçlanma ve güçlü ihracat artışı sayesinde
cari açık GSYH’nın % 1’ine gerilemiştir.

Genel olarak bakıldığında, iç talep
yüzünden sınırlı kalan büyüme henüz
istikrarlı bir iyileşme seyri
göstermemektedir.  İstihdam verilerinde de
bir toparlanma gözlemlenmemekte ve artan
enflasyon zaten düşük olan satın alma gücü
paritesini daha da kötü etkilemektedir.
Nominal ücret artışları 2010 yılında
oldukça dirençli bir seyir izlemiş, iş
kayıpları 2010 yılında da artmaya devam
etmiştir. Perakende, toptan ve inşaat
sektörlerinde işgücü talebinin azalması
istihdam üzerine ağır bir yük getirmiş ve
2009-2010 yıllarında istihdam toplam % 8
oranında azalmıştır.

Kamu maliyesindeki iyileşme sayesinde
bütçe açıklarının GSYH’ya oranı 2009 ve
2010’da sırasıyla % 4,7 ve % 3,2 olarak
gerçekleşmiştir. Hükümet temel
harcamaları azaltmaya yönelik bir takım
önlemler almıştır. Bu çerçevede, kamu
sektörü çalışanlarının ve emeklilerin
maaşları dondurulmuş, ihtiyari harcamalar
azaltılmıştır. Toplam harcamalar % 4,6
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oranında azalırken, vergi tahsilâtını ve bazı
özel tüketim vergilerini artırmaya yönelik
önlemlere rağmen, bütçe gelirleri de
azalmıştır. Kamu maliyesinin iyileşmesi ve
makroekonomik dengesizliklerin azalması
ile birlikte, piyasaların güveni yeniden
sağlanmıştır. Bu sayede 2011 ve sonrası
için ekonominin toparlanması
beklenmektedir.

Büyüme ılımlı düzeyde artmakta ancak
istihdam toparlanamamakta

Bulgaristan ekonomisindeki toparlanma
ağırlıklı olarak ihracattaki artıştan
kaynaklansa da, ülkenin daha dengeli bir
büyüme kompozisyonuna geçmesi
beklenmektedir. Genel olarak, reel
GSYH’nın 2011 ve 2012 yıllarında
sırasıyla % 2,8 ve % 3,7 oranında
büyüyeceği tahmin edilmektedir. İç ve dış
talebin artması, işgücü piyasasının istikrar
kazanması, doğrudan yabancı yatırımların
artması ve dünya ekonomisindeki
toparlanmanın büyümeyi pozitif etkilemesi
beklenmektedir. Bulgaristan’ın coğrafi
çeşitlilik gösteren ihracatının yaklaşık
1/3’ü hızlı büyüyen AB dışı ülkelere
yöneliktir.

Ekonomik daralma döneminde oluşturulan
ihtiyati tasarrufların önümüzdeki dönemde
özel tüketime katkı sağlaması
beklenmektedir. 2011 yılında tüketici
güvenindeki artışa paralel olarak hanehalkı
harcamalarında artış beklenmekle birlikte,
gelirlerin düşük olması, kredilerdeki
gerileme ve nispeten düşük istihdam
yüzünden bu artışın sınırlı düzeyde
kalacağı düşünülmektedir. Kamu
maliyesinin iyileştirilmesine yönelik sıkı
maliye politikaları ve Euro alanındaki faiz
oranlarının yüksekliği büyüme öngörüleri
üzerinde baskı yaratmaktadır. 2010’un son

üç çeyreğinde görülen büyüme, özel
sektöre sağlanan kredilerde artışa katkı
sağlamamıştır. İş imkanları arttıkça özel
tüketimin de artması beklenmektedir. 2011
ve 2012 yıllarında otoyolların yenilenmesi
ve enerji ile ilgili AB projeleri, hükümetin
özelleştirme programı ve iş dünyasının
güveninin artmasıyla birlikte yatırımların
büyümenin temel faktörü haline geleceği
öngörülmektedir.

İç talebin azlığı sonucunda ithalat fazla bir
artış göstermemiş olup, ihracattaki yüksek
oranlı artış neticesinde dış dengede
kötüleşme beklenmemektedir.

İşgücü piyasasının özellikle 2011’in ikinci
yarısında iyileşmesiyle birlikte işsizlik
oranının 2011 ve 2012’de sırasıyla % 9,4
ve % 8,5’e düşeceği tahmin edilmektedir.
Bulgaristan’da işgücü piyasasının kötü
işleyişi, hem gençler hem de yaşlılar
arasında işgücüne düşük katılım oranına
yol açmaktadır. Verimlilik artışı ile birlikte
ücretlerin iyileştirileceği, ancak 2011
yılında kamu sektörü çalışanlarının
ücretlerinin dondurulmaya devam edeceği
beklenmektedir.
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Enflasyonist baskılar artıyor

İşgücü piyasasındaki katılıklar ve
ekonominin yüksek enerji yoğun üretim
yapısına bağlı olarak, fiyatlar ve ücretler
hem dış faktörlerden hem de iç talepten
etkilenmektedir. Bu yüzden, dışarıya karşı
rekabet gücünü korurken enflasyonist
baskılara karşı çıkmak oldukça zor
olacaktır. Bulgaristan’da enflasyonist
baskılar küresel eğilimlere paralel bir seyir
izlediğinden, artan gıda ve enerji fiyatları
ile birlikte TÜFE 2011 Şubat ayında geçen
yıla göre % 4,6 artmıştır. Enflasyonun
2011 yılında da yüksek kalacağı
düşünülmektedir.

Riskler dengeleniyor

Yabancı sermaye girişinin, yabancı
doğrudan yatırımların kısmen artması ve
daha fazla AB fonu alınması ile birlikte
artması beklenmekte olup, bu durum
yatırımlarda canlanmaya neden olacaktır.
Hanehalkının tüketim eğilimlerindeki
belirsizlik risklerden biridir. İşgücü
piyasasının performansı da iyileşmenin
hızını ve sürdürülebilirliğini etkileyecektir.

2011 ve 2012 bütçelerinde önemli
ayarlamalar

Değişen büyüme kompozisyonunun vergi
matrahını olumlu etkilemesi ve bütçe
gelirlerini artırması beklenmektedir.
Ancak, otomatik dengeleyicilerin işleyişi
yüzünden harcamalar da yüksek kalacaktır.
Kamu sektörü çalışanlarının ve emeklilerin
ücretleri sabit kalırken, diğer bazı cari ve
faiz dışı harcamaların azaltılması

beklenmektedir. Politika değişikliği
olmadığı takdirde, bütçe açıklarının
GSYH’ya oranının 2011 ve 2012’de
sırasıyla % 2,7 ve % 1,5’e düşmesi
beklenmektedir. Kamu borçlarının
GSYH’ya oranının ise fazla artmayarak
2012’de % 18,5 oranında gerçekleşeceği
öngörülmektedir.

Bütçe öngörülerine ilişkin riskler de
dengelenmiştir. Emtia fiyatlarındaki artış
dolaylı vergi gelirlerini artırabilecek, bu da
sosyal güvenlik katkılarının düşük
getirisini kısmen dengeleyebilecektir.
Harcama tarafında ise, istihdam artmadığı
sürece sosyal harcamalar üzerindeki
baskılar artabilir.
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3. ÇEK CUMHURİYETİ

Dış Taleple Birlikte Ilımlı İyileşme

2010’da güçlü ihracat artışı

2010 yılında reel GSYH, Çek
Cumhuriyeti’nin başlıca ticaret
partnerlerinin ekonomik koşullarının
iyileşmesi sonucu artan ihracat ve stoklar
sayesinde % 2,3 büyümüştür. Diğer
taraftan, özel ve kamu tüketiminin
durgunluğu ve yatırımların azalması
sonucunda, iç talepte düşüş yaşanmıştır.

İhracat önümüzdeki yıllarda ekonomik
iyileşmeye öncülük edecek

Çek Cumhuriyeti’ndeki ekonomik
iyileşmenin ılımlı seyretmesi ve büyük
ölçüde dış ticaretten kaynaklanması
beklenmektedir. GSYH artışının 2011 ve
2012 yıllarında sırasıyla % 2 ve % 2,9’a
ulaşacağı öngörülmektedir. 2011 yılında
alınan önlemler(kamu çalışanlarının
ücretlerinin ve sosyal harcamaların
azaltılması) neticesinde hanehalkının
tüketim harcamalarının artmayacağı, ancak
tüketici güveni ve kredi artışlarındaki
yavaşlık sebebiyle hanehalkı tasarruflarının
yükseleceği düşünülmektedir. Özel
tüketimin 2011’de de sınırlı kalacağı,
ancak 2012 yılından itibaren özel sektörde
görülebilecek ücret artışlarına paralel
olarak % 2 civarında artacağı
öngörülmektedir.

Yatırımların, ihracat ve kapasite kullanım
oranlarında beklenen artış neticesinde 2011
yılında % 2,4 oranında artması
beklenmekte olup, özel sektöre yönelik
kredilerin tedricen genişlemesi de bu
eğilimi destekleyecektir. Diğer yandan,

fotovoltaik santrallere 2010 yılında yapılan
bir seferlik yatırım yardımlarının sona
ermiş olması da 2011 yılının yatırım
miktarını etkileyecektir. İnşaat
sektöründeki yatırım koşulları da
kırılganlığını korumaktadır. Sonuç olarak,
2011 yılında uygulanan önlemler kamu
yatırımlarını fazla artıramamıştır.

İyileşmenin özellikle imalat sektörüne
yönelik artan dış talepten kaynaklanmaya
devam edeceği düşünülmektedir. Tüketim
artışı da ithalat artışı gibi sınırlıdır. İthalat
mallarının yüksek fiyatları yüzünden dış
ticaret dengesi negatiftir. 2012 yılında
ticaret fazlasının GSYH’nın % 4,4’üne
ulaşması beklenmektedir.

Bu tahminler, birçok riski
barındırmaktadır. Örneğin, 2011 yılında
alınan konsolidasyon tedbirlerinin tüketici
davranışlarına ne şekilde yansıyacağı halen
belirsizliğini korumaktadır. Ayrıca,
indirilmiş KDV oranının 2012 yılında 4
puan azaltılması planının gerçekleştirilmesi
durumunda hanehalkı tüketimi artabilecek
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ve ilave enflasyonist baskılar oluşacaktır.
Çek ekonomisi için dış faktörlerin önemi
dikkate alındığında, ihracatın % 70’inin
gerçekleştiği Euro alanındaki gelişmelerin
de mevcut görünümü etkileyeceği
düşünülmektedir.

İşgücü piyasası kırılganlığını koruyor

2010 yılında % 7,3’e yükselen işsizlik
oranının yavaş büyümeye bağlı olarak, çok
düşük bir miktarda azalacağı
öngörülmektedir. Merkezi yönetim
düzeyinde 2011 yılı için planlanan maaş
kesintileri yavaş yavaş uygulanmaya
başlanmış olup, şimdiden bakanlıklarda
çalışan kamu görevlilerinin sayısında
azalma görülmektedir. Kamu sektöründeki
negatif istihdam artışının ihracata bağlı
olarak özel sektördeki olumlu gelişmelerle
dengelenmesi beklenmektedir. Artan
ekonomik faaliyetlerle birlikte işsizlik
oranının 2012’de % 6,4’e düşeceği
öngörülmektedir.

Önümüzdeki yıllarda ılımlı enflasyon

2010 yılında TÜFE özellikle gıda ve enerji
fiyatlarındaki artıştan kaynaklı dış
faktörlere bağlı olarak % 1,2’ye
yükselmiştir. Ekonomik toparlanmanın
ağır seyretmesi ve 2010 yılının sonunda
uygulanmaya başlanan kamu maliyesinin
iyileştirilmesine yönelik önlemler
yüzünden talep olumsuz etkilenmiştir.
2011 yılında dünyada yaşanmakta olan
gıda ve emtia fiyatlarındaki artışlarla
birlikte enflasyonun % 2,3’e ulaşacağı
tahmin edilmektedir. Enflasyonist baskılar
kısmen Çek para biriminin değer
kazanması ile dengelenecektir. İç talep ve
ücret enflasyonunun 2011 yılında düşük
seyretmesi beklenmektedir.

2012 yılında TÜFE’nin özel tüketim
artışının da etkisiyle % 2,5’e
yükselebileceği düşünülmektedir.

Bütçe açığı azalmaya devam ediyor

2011’de % 4,4 olan bütçe açığının
GSYH’ya oranının 2012’de % 4,1’e
düşmesi beklenmektedir. Kriz ile birlikte
ciddi miktarda artan harcamalar sebebiyle
bütçe açığı 2009 yılında büyük bir artış
göstermiş, uygulanmakta olan teşvik
önlemlerinin büyük bir kısmının yıl
sonunda sona ermesi ile birlikte Çek
hükümeti 2010 yılında kamu maliyesinin
iyileştirilmesine yönelik tedbirler almaya
başlamıştır. Bu çerçevede, bütçe
gelirlerinin artırılması amacıyla KDV ve
ÖTV oranları ile sosyal katkı paylarının
artırılmasına gidilmiştir.

2010 yılında bütçedeki birçok gelir
kaleminin beklenenin altında kalması
sonucunda bakanlıkların operasyonel
harcamalarının kesilmesine yönelik ilave
tedbirler alınmıştır. Sonuç olarak bütçe
açıkları 2010 yılında GSYH’nın % 4,7’sine
ulaşmış olup, bu oranın 2009 yılına göre 1
puan daha iyi olması, kamu
yatırımlarındaki ani düşüşten
kaynaklanmaktadır.
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Kamu maliyesinin iyileştirilmesi amacıyla
alınan önlemlerinin harcamaları
baskılamasıyla birlikte bütçe açığındaki
düşüşün devam etmesi beklenmektedir.
Bahse konu önlemler kamu sektörü
çalışanlarının ücretleri (öğretmenler hariç)
ile sosyal ve operasyonel harcamaların
azaltılmasını kapsamaktadır. Gelir
tarafında, hanehalkının harcamalarının çok
yavaş artması sonucu üretim üzerinden
alınan vergi gelirlerindeki artışının kısıtlı
kalacağı düşünülmektedir. Gelir vergileri
ve sosyal yardımlar da kamu sektörü
ücretlerinin kısıtlanmasından
etkilenecektir. Doğrudan vergilerdeki
geçici artışlar da ilave gelir
yaratabilecektir. Sonuç olarak 2011’de
bütçe açıklarının GSYH’ya oranının  %
4,4’e gerilemesi beklenmektedir.

2012 yılında yeni konsolidasyon önlemleri
alınması muhtemel olmakla birlikte,
uygulamada yüksek riskler bulunduğu
düşünülmektedir. Politikaların aynı
kalacağı varsayımıyla, 2012 yılında bütçe
açığının dönemsel koşulların iyileşmesi ile
birlikte GSYH’nın % 4,1’ine düşeceği
tahmin edilmektedir.

Raporun hazırlandığı döneme kadar alınan
kamu maliyesine ilişkin tedbirler kamu
borcunun GSYH’ya oranını sabitlemeye
yetmemiştir. Kamu boru 2010 yılında
GSYH’nın % 38,5’ine ulaşmış olup,
büyümenin düşük seyredecek olmasından
dolayı 2012’de % 42,9’a çıkması
beklenmektedir.

4. DANİMARKA
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Tedrici Ve Ilımlı İyileşme

Küçük ve açık bir ekonomiye sahip olan
Danimarka finansal ve ekonomik krizden
çok kötü bir şekilde etkilenmiş, bu etki
konut piyasasındaki düzenlemeler, finans
sektöründeki tansiyon ve 2004-2007 yılları
arası aşırı ısınma dönemini takiben alınan
önlemlerle birlikte daha da güçlenmiştir.
Sonuç olarak, üretim % 8’den fazla
azalmış ve halen toparlanamamıştır.
Danimarka ekonomisinin 2010’da
canlanması özellikle mali teşvik önlemleri,
ihracat artışı ve stok birikimi ile
sağlanmıştır. Mali destek
mekanizmalarının sona ermesi ile birlikte,
GSYH büyümesinin, her ne kadar emlak
piyasası ve artan borçlanma maliyetleri
yüzünden riskler taşısa da, özel sektöre
dayalı olması beklenmektedir. Ekonomik
büyümenin 2011 ve 2012 yıllarında ılımlı
bir seyir izleyerek sırasıyla % 1,7 ve % 1,5
olması beklenmektedir.

Özel sektöre dayalı iyileşme

En yüksek gelir vergisi oranının azaltılması
ve vergi dilimlerinde yapılan ayarlamalar
sonucunda 2010 yılında hanehalkının mali
durumu iyileşmiştir. Finans piyasalarının
sürpriz bir şekilde düzelmesi hanehalkının
refahına olumlu katkılarda bulunmuş olup,
bu etkinin 2011’de de devam edeceği
düşünülmektedir. Tedrici olarak güçlenen
işgücü piyasasının tüketici güvenini
artırması ve özel sektör çalışanlarının ücret
artışlarına az da olsa katkı sağlaması
beklenmektedir. Kriz zamanı artan
hanehalkı tasarrufları yüksek seviyede
kalmaya devam etmekte olup, bu
tasarrufların mali tampon görevi görmesi
beklenmektedir.

Yüksek faiz oranlarının konut
piyasasındaki aktiviteleri olumsuz
etkileyeceği düşünülmektedir. Konut
fiyatları sabit kalmaya devam etse de,
piyasa kırılganlığını korumaktadır.
Önümüzdeki dönem için başlıca riskler
konut piyasasına ilişkin gelişmeler ve artan
borçlanma maliyetlerinin hanehalkının
harcanabilir geliri üzerindeki etkisidir.

Düşük faiz oranlarına rağmen, özel sektör
yatırımlarının GSYH içerisindeki payı son
30 yılın en düşük seviyesine erişmiştir.
Güçlü dış talep ve şirketlerin siparişlerinin
artmasıyla imalat sektöründe kapasite
kullanım oranlarının ve yatırımların
hareketlenmesi beklenmektedir. Altyapı
projelerinin de yatırımları artırması ve brüt
sabit sermaye oluşumunun 2011 ve 2012
yıllarında sırasıyla % 3,7 ve % 3 oranında
artması öngörülmektedir.

Önümüzdeki yıllarda kamu sektörü
tüketiminin GSYH artışına pek fazla
katkıda bulunmayacağı düşünülmektedir.
Hükümet kamu maliyesinin iyileştirilmesi
stratejisinin bir parçası olarak tüketim
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harcamalarının 2011-2013 arasında reel
olarak dondurulmasını kararlaştırmıştır.

Küresel ekonomi güçleniyor

Her ne kadar ithalat talebinin ihracat
artışını geçmesi beklense de, ticaret
dengesinin ekonomik iyileşmeyi
destekleyeceği düşünülmektedir.
Danimarka’nın maliyetler açısından
rekabet edebilirliği, verimlilik artışının
ücret artışlarını geçmesi ile birlikte
artmıştır. Birim işgücü maliyetlerinin 2011
ve 2012’de artmaya başlamasıyla bu
etkinin geçici olacağı düşünülmektedir.
Diğer yandan, Danimarka şirketleri
geleneksel işletme yapıları ve ortalama
şirket büyüklükleri ile hızla gelişen
piyasalarda dezavantajlı konuma
düşmektedir. Her ne kadar yenilenebilir
enerji ve ilaç gibi bazı sektörler Avrupa
dışında artan talepten faydalansa da,
Danimarka ihracatının üçte ikisinden
fazlası AB içerisine yönelmiş durumdadır.

İthalattaki ani düşüşle birlikte
Danimarka’nın ticaret fazlası 2009 yılında
artmıştır. Ticaret dengesinin 2011 ve
2012’de GSYH’nın % 3’ü civarında
sabitleneceği düşünülmektedir. Cari
işlemler fazlası ise, kısmen deniz
ulaşımındaki hizmet ihracatına bağlı olarak
dünya ticaretindeki artışla birlikte mevcut
seviyesini koruyacaktır.

İşgücü piyasasındaki koşullar iyileşiyor

Kriz öncesinde istihdamın hızlı artışı ile
birlikte, üretim ve istihdam dalgalanmaları
arasındaki gecikme yüzünden verimlilik
azalmış, bu durum 2009’da krize kadar
devam etmiştir. 2009 yılında istihdamın
hızlı düşüşü ve 2010’da işgücü piyasasının
istikrarı ile birlikte verimlilik artsa da,

uzun vadeli ortalama değerlerin altında
kalmıştır. Şirketlerin temel önceliği
verimliliği artırmak olduğundan, gelecek
yıllarda şirketlerin yatırımlarındaki artış
istihdamı tedrici olarak artıracaktır. İşgücü
piyasasındaki iyileşmelerle birlikte
yıllardır istihdam piyasasının dışına çıkan
öğrenciler ve diğerlerinin piyasaya yeniden
girmesi beklenmektedir. Böylece,
demografik değişikliklerden kaynaklanan
azaltıcı yönde baskılara rağmen, işgücünün
miktarı değişmeyecektir. Bu gelişmelerin
neticesinde işsizliğin yavaş bir şekilde
azalmaya devam edeceği öngörülmektedir.
İşgücü piyasasındaki koşulların iyileşmesi
ve geçen yıl ilkbaharda sendikalarla varılan
ücret anlaşmaları sayesinde özel sektör
çalışanlarının ücretlerinin yavaş da olsa
artması beklenmektedir.

Enflasyon artıyor

Bazı ürünler üzerindeki dolaylı vergilerin
2010 yılında artırılmasının etkisinin
azalması beklenirken, enerji fiyatlarına
bağlı baz etkisi nedeniyle enflasyonun
artacağı düşünülmektedir. Enflasyonun
2011 yılında % 2,5’e yükseleceği, 2012
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yılında ise % 2’nin altına düşeceği
öngörülmekte olup, enerji ürünleri ve
hizmetlerin enflasyondaki artışın temel
nedenleri olması beklenmektedir. Enerji ve
işlenmemiş gıda fiyatları dışarıda
bırakılarak hesaplanan çekirdek
enflasyonun ise 2011-2012 döneminde,
hasıla boşluğunun kapanması ve ücret
artışları ile birlikte bir miktar artacağı
öngörülmektedir.

Bütçe performansı 2010’da daha iyi

Kriz öncesinde önemli miktarda bütçe
fazlası veriliyor olması, krizin ortaya
çıkardığı negatif etkilerle mücadele
amacıyla önemli ölçüde mali nitelikli
teşvik tedbiri uygulanmasını
kolaylaştırmıştır. Kriz öncesi fazla, 2009
yılında GSYH’nın % 2,7’si oranında bütçe
açığına dönüşmüş, ancak bütçe
performansının beklenenden iyi
gerçekleşmesi sayesinde açık oranı 2010
yılında da % 2,7’de kalmıştır.

Kamu maliyesinin iyileştirilmesi ihtiyacı
devam etmektedir

2010 yılı bütçesinin beklenenden daha iyi
bir performans göstermesi geçici
faktörlerden kaynaklanmakta olup, bütçe
açığının GSYH’ya oranının 2011’de % 4,
2012’de ise % 3,2 olacağı tahmin
edilmektedir.

Ekonomik toparlanmanın devam etmesi ile
birlikte, bütçede harcamaların payının
düşmesi beklenmektedir. Bütçe gelirlerinin
ise, 2009 yılında yapılan ve yeşil vergiler
ve kurumlar vergisi artışını da kapsayan
vergi reformu sayesinde artacağı, özel
tüketimin de bu artışı destekleyeceği
düşünülmektedir. Yükselen enerji fiyatları
da, ülkenin Kuzey Denizi’nden petrol ve
gaz çıkarma faaliyetlerine bağlı olarak,
Danimarka’nın kamu finansmanını olumlu
etkileyecektir.

İşsizlik yardımı süresinin kısaltılması, gelir
vergisi eşiklerinin otomatik olarak
ayarlanmasına son verilmesi, gelir vergisi
kesintilerinin ertelenmesi ve kamu sektörü
tüketiminin reel anlamda dondurulması
gibi 2010 yılında alınan ilave tedbirlerin
bütçe üzerindeki etkisi 2011-2012
döneminde de devam edecektir.
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5. ALMANYA

İstikrarlı ve Geniş Tabanlı Büyüme Güçlü Temellerle Desteklenmektedir

2010’daki güçlü toparlanmanın
ardından iyileşme devam ediyor

GSYH’nın 2010 yılında % 3,6 büyümesi
ile, Almanya durgunluğun ardından güçlü
bir toparlanma yaşamıştır. 2009 yılında
önemli ölçüde azalan ihracat, 2010’da
dünya ticaretinin toparlanması ve yatırım
mallarına yönelik güçlü talep ile birlikte
artmıştır. İthalatın daha yavaş artması ile,
net ihracat GSYH artışına önemli katkı
sağlamıştır. Geçtiğimiz yıl büyümenin esas
tetikleyicisi, iç talepteki artış olmuştur.
Kriz döneminde ertelenen projeler
başlatılmış, böylece hızla artan kapasite
kullanımı ve kamu altyapı harcamalarının
sürdürülmesi yatırımları artırmıştır. Özel
tüketim de işgücü piyasasının sağlam
performansıyla desteklenmiştir.

2011’in ilk çeyreğinde gerçekleşen sağlıklı
büyümenin izleyen dönemde de devam
etmesi beklenmekte olup, reel GSYH’nın
2011 ve 2012 yıllarında potansiyelin de
üzerinde gerçekleşerek, sırasıyla % 2,6 ve
% 1,9 civarında olacağı düşünülmektedir.
2012 yılında uzun vadeli büyüme eğilimine
yaklaşılırken, büyümede net ihracatın
katkısı nispeten azalacak, iç talebin payı
ise artacaktır. Gerçekleştirilen kapsamlı
reformlar sonucu işgücü piyasası
koşullarının iyileşmesi ve makroekonomik
dengesizliklerin olmaması sayesinde
büyümenin devam etmesi beklenmektedir.
Büyümenin yeniden dengelenmesiyle cari
fazla tedricen azalacaktır.

Özel tüketim hareketli işgücü
piyasasıyla desteklenmektedir

Mali teşvik önlemlerinin de desteğiyle
artan hanehalkı tüketimi 2010 yılındaki
ekonomik büyümeye katkıda bulunmuştur.
Enflasyon artışına rağmen, reel
harcanabilir gelirin işgücü piyasasındaki
hareketlenmelerle birlikte artması
beklenmektedir. İşsizliğin artması tasarruf
oranlarının bir miktar azalmasına yol
açabilir. Sonuç olarak, özel tüketim
artışının 2011’deki % 1,2 seviyesinden
2012’de % 1,5’e çıkması beklenmektedir.



19

Yatırımlar dinamizmini koruyor

2011 yılında yavaş bir şekilde
toparlanmaya başlayan makine ve teçhizat
yatırımlarının, 2012 yılında çok az
yavaşlasa da, dinamizmini koruyacağı
öngörülmektedir. Kapasite kullanımı
ortalamanın üzerinde olup, reel faiz
oranları olağan dışı düşük seviyesini
korumaktadır. Halen düşük seviyesini
koruyan konut kredisi faiz oranlarının,
işgücü piyasasındaki olumlu hava ve
harcanabilir gelirin artmasıyla konut
yatırımlarını artıracağı düşünülmektedir.
Dışarıya sermaye ihracının azalmasının
yerli yatırımları olumlu etkilemesi
beklenmektedir.

Artan iç taleple birlikte net ihracat
katkısı azalacak

Geçen yılki istisnai % 14’lük artışın
ardından normal seviyelere inmesi
beklense de, mal ve hizmet ihracatının
artmaya devam edeceği düşünülmektedir.
Yüksek rekabet gücünü koruyan Almanya,
yatırım mallarındaki uzmanlaşma
sayesinde gelişen piyasalardaki canlı
talepten faydalanabilecektir. Bununla
birlikte, iç talepteki artışa paralel olarak
ithalatın artması net ihracatın GSYH
artışına katkısını azaltacaktır.

Hareketli işgücü piyasası

Son reformlar ve kısa süreli çalışma
düzenlemeleri ile birlikte şirketlerdeki
çalışma saatlerinde esnekliğin artması
sayesinde işgücü piyasası kriz boyunca
esnekliğini korumuştur. 2009’da az bir
artış gösteren işsizlik oranı, 2010’da %
7,1’e düşmüştür. Artan işgücü talebi

istihdamdan ziyade çalışma saatlerini
artırmışsa da, işgücünün azalması işsizliğin
azalmasına katkıda bulunmuştur.
İstihdamın 2011 ve 2012’de de az da olsa
artmaya devam etmesi beklenmektedir.

İşsizlik oranının 2012’nin sonlarında %
6’ya düşmesi öngörülmekte olup, belirli
alanlarda yüksek vasıflı işgücü eksikliği
yaşanabileceği ve bu durumun çalışma
yaşındaki nüfusun azalma eğilimi ile
birleştiğinde Almanya’nın büyüme
potansiyeli önündeki en büyük engeli
oluşturacağı düşünülmektedir. Özellikle
önümüzdeki yılda ücret artışları
beklenmektedir.

Ücretlerde artış, enerji fiyatları
yükseliyor, çekirdek enflasyon sabit
kalıyor

Sağlıklı ekonomik büyüme karşısında 2011
ve özellikle 2012’de ücret artışları olacağı
tahmin edilmektedir. Krizin ardından
pozitif verimlilik artışına dönülmesiyle bu
durum birim işgücü maliyetlerinin az da
olsa artmasına yol açacaktır.
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Jeopolitik belirsizliklerle birlikte enerji
fiyatlarının beklenmedik artışı yüzünden
2011’in ilk çeyreğinde enflasyon
beklenenin üzerinde çıkmıştır. Bu artışın
devam etmesiyle TÜFE’nin 2011’de %
2,6, 2012’de ise % 2 olması
beklenmektedir. Almanya, Euro alanında
enerji verimliliğinin en fazla olduğu
ekonomilerden biri olması nedeniyle petrol
fiyatlarındaki artıştan fazla etkilenmese de,
enerji ithalatına oldukça bağımlıdır.

Riskler daha çok dış kaynaklıdır

Emtia fiyatları üzerindeki enflasyonist
baskıların sürmesi tüketici güvenini ve
ticaret öngörülerini etkileyecek başlıca
risktir. Dış dünyaya ilişkin diğer riskler
Japonya’daki gelişmelerle ilgilidir.
Almanya her ne kadar Japonya
ekonomisine doğrudan bağımlı olmasa da,
üretim sürecinin dünya ile entegre olması
sebebiyle otomotiv gibi sektörlerde tedarik
zincirindeki aksamalar sorun
yaratabilecektir. Japonya’daki gelişmelerin
Asya’daki ticaret ortaklarını beklenenin
üzerinde etkilemesi Alman ihracatına
yönelik talebi etkileyebilir. Örneğin Japon
otomobil üretiminde olası bir geçici düşüş
Alman ürünleri için ilave talep
yaratabilecektir. Uluslararası borç krizinin
düzelmesi beklense de, finans
piyasalarında gerilimin artması tüketici
güvenini ve bankaların kredilendirme
koşullarını etkileyebilecektir.

Potansiyel darboğazlar

Makroekonomik dengesizlikler ve
ödemeler dengesi problemleri
bulunmamakla birlikte önümüzdeki
dönemde Almanya’nın bazı temel

zorluklarla mücadele etmesi
gerekebilecektir. Landesbanken’in yeniden
yapılandırılmasının tamamlanması, mali
aracılık ve sermaye birikiminin etkinliğini
artırmak suretiyle orta vadede kredi arzını
ve verimliliği destekleyerek, kamu
finansmanı üzerindeki ilave yük riskini
azaltacaktır. Ekonominin orta vadeli
büyüme öngörüleri işgücü piyasasının olası
arz eksikliğinden etkilenebilir, işgücüne
katılım oranının da fazla artması
beklenmemektedir. Bu durumda,
ekonomideki yüksek katma değerli
sanayide uzmanlaşılması ve verimliliğin
azalması gibi hususlar göz önünde
tutulduğunda, mevcut insan kaynaklarının
kalitesinin artırılması yararlı olacaktır.
Eğitimin kalitesinin ve eğitime erişimin
artırılması da artan orta ve yüksek vasıflı
işgücü eksikliği açısından önemlidir.
2011’den itibaren yeni Üye Devletlerden
gelecek işçi hareketleri üzerindeki
kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte
göçlerin artması ihtimali, işgücü arzındaki
eksikliğin karşılanmasına yardımcı
olacaktır.

2010 yılında bütçe açıkları sabit kalmış,
ancak finans piyasalarını
desteklenmesine yönelik tedbirler borç
oranını yükseltmiştir

2009’da % 3 olan bütçe açıklarının
GSYH’ya oranı, 2010’da bir miktar atış
göstererek % 3,3’e yükselmiştir.
Açıklardaki artışın sebebi Avrupa
Ekonomik İyileşme Planı doğrultusunda
verilen mali teşvikler ve finans piyasalarını
destekleme tedbirleridir. Hızlı ekonomik
toparlanma ve güçlü istihdam piyasası
harcamaların daha da artmasını engellemiş
ve vergi indirimlerinden kaynaklanan gelir
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azalmalarını tazmin etmiş ve bu sayede
açık daha fazla artmamıştır.

Bununla birlikte 2010 yılında kamu
borçlarının GSYH’ya oranı neredeyse 10
puanlık bir artışla % 83,2’ye çıkmıştır. Bu
artışın temel nedeni iki bankanın bazı
sorunlu varlıklarını kamu sektörüne ait
“kötü bankalara” transfer etmeleri olup, bu
bankaların yükümlülükleri de borç
seviyesini doğrudan etkilemektedir.

2011 yılı ile birlikte önemli mali iyileşme

Kısa vadede Almanya’nın bütçe
pozisyonunun olumlu makroekonomik
çevre, hızlı istihdam artışı ve bütçe
kuralının Alman yetkililerce uygulanması
ile birlikte iyileşmesi beklenmektedir.
Bahse konu bütçe kuralı çerçevesinde,
2016’dan itibaren federal hükümetin
yapısal bütçe açıklarının GSYH’nın en

fazla % 0,35’i oranında olması ve
2020’den itibaren eyalet bütçelerinin denk
bütçe olması gerekmektedir.

2011 yılında bütçe açıklarının olumlu
dönemsel koşullar, federal düzeyde alınan
mali iyileştirme önlemleri, bazı teşviklerin
sona ermesi ve sağlık reformu sayesinde
GSYH’nın % 2’sine düşmesi
öngörülmektedir. 2011 yılında alınacak
başlıca önlemler uzun süreli işsizler için
sosyal yardımın azaltılması, kamu sektörü
çalışanlarının ücretlerinin azaltılması ve
nükleer enerji ve hava trafiği üzerine yeni
vergiler getirilmesini kapsamaktadır. 2011
yılında kamu borçlarının GSYH’ya
oranının % 82,4’e düşmesi
beklenmektedir.

2012 yılında bütçe açıklarının GSYH’ya
oranının daha da azalarak % 1,25 olması
planlanmaktadır. Nominal GSYH’nın
sağlıklı bir şekilde artmasıyla, borç/GSYH
oranının da % 81’e düşeceği
öngörülmektedir.

Federal düzeyde alınan kamu maliyesinin
iyileştirilmesine yönelik önlemler
büyümeyi olumlu etkilemektedir. Ancak,
sağlık harcamalarının ve işsizlik sigortası
primlerinin artışı zaten yüksek olan vergi
tıkanıklığını daha da artırmaktadır. Sosyal
güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğine
dair belirsizlikler ve finans piyasalarının
istikrarının getireceği olası ilave yük orta
vadede Alman kamu maliyesinin bozulma
riskini artırmaktadır. İlerleyen yıllarda
kamu maliyesi açısından temel zorluk artan
potansiyel büyüme ile mali düzenlemelerin
uyumudur.
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6. ESTONYA

Ekonomik Canlanma Hızlanıyor

Hızlı ihracat artışı canlanmayı
destekliyor

Estonya ekonomisi, 2008-2009 döneminde
% 19’luk kümülatif GSYH daralmasının
ardından, 2010 yılı boyunca hızlanarak
devam eden ve tüm yıl için % 3.1 rakamına
ulaşan bir büyüme göstermiştir.

Dış ticaret, canlanmanın ardında yatan
temel itici güç olmuştur. Mal ihracatı, esas
olarak İsveç’e yapılan elektrikli makine ve
teçhizat ihracatının da katkısıyla, 2010
yılının son çeyreğinde geçen yıla oranla %
53 oranında artmıştır. Genel olarak, ihracat
GSYH içinde % 78’den fazla yer edinerek,
yıllık GSYH artışına % 14 oranında katkı
sağlamış ve 10 yıl önceki Rusya krizinden
bu yana yaşanan ekonomik canlanma
sürecindeki en yüksek paya ulaşmıştır. Bu
denli ihracat eksenli bir canlanma,
Estonya’nın rekabet gücünü geliştiren ve
küresel ticaret içindeki payını artırmasına
yardımcı olan önemli maliyet
ayarlamalarının 2009-2010 döneminde
gerçekleştirilmesini sağlamıştır.

Dış ticaretin aksine iç talep oldukça zayıf
kalmıştır. 2010 yılında yurtiçi talep, temel
olarak yılın ilk yarısında stoklarda, yılın
son çeyreğinde ise yatırımlarda yaşanan
hızlı sıçramanın etkisiyle % 1,4 artmıştır.
Kamu yatırımları beklenenden daha düşük
gerçekleşmiş olup sabit sermaye
yatırımları 2010 yılında % 9 oranında
azalmıştır.

2011 yılında yurtiçi talepte güçlü bir
toparlanma bekleniyor

Estonya’nın ana ticaret ortaklarının güçlü
ekonomik görüntüsü sebebiyle dış talebin
büyüme üzerinde olumlu bir etkisi olması
beklenmektedir. 2011 yılında da ihracat
artışının oldukça yüksek olması, 2012
yılında ise piyasalardaki talebe bağlı olarak
artışın az çok yavaşlaması
öngörülmektedir.

Özel tüketimdeki artışın kriz öncesi
döneme kıyasla daha düşük seviyelerde
kalması ve GSYH içindeki payını % 50
civarında sabitleyerek, 2011 yılı sonunda
% 3,5 civarında gerçekleşmesi
beklenmektedir. Kriz süresince artan
bireysel tasarrufların bir miktar azalacağı
ancak yine de pozitif düzeyde kalacağı
tahmin edilmektedir. Faiz oranlarının
artması, bireylerin tasarruf eğilimine ilave
bir ivme kazandırırken, yüksek fiyatlar
bireylerin alım gücünü azaltacaktır.
Bireylerin orta dönem tasarruf
tercihlerindeki belirsizlik, tahminde
bulunmayı etkileyen önemli risklerden biri
olarak görülmektedir.



24

Kriz döneminde azalan yatırımların, 2011
yılında artması beklenmektedir.
Yatırımlardaki bu artışın daha çok makine
teçhizat, kamu yatırımları ve konut
sektörlerine yoğunlaşacağı
düşünülmektedir. Yaşanan canlanmaya
paralel olarak sabit sermaye yatırımlarının
yıllık bazda %10 civarında artacağı
öngörülmektedir.

Yıllık GSYH artışının 2011 yılında  % 4,9,
2012 yılında ise % olacağı tahmin
edilmekte olup, artan yatırım ve canlanan
özel tüketim sayesinde güçlenen iç taleple
birlikte büyümenin daha dengeli bir yapıya
kavuşacağı düşünülmektedir.

İş gücü piyasası canlanıyor, ancak
işsizlik ve işgücü talebi ve arzına ilişkin
uyumsuzluklar temel zorluklar olarak
kalıyor

2010 yılı başında % 20,4 olan işsizlik oranı
yıl sonunda hızlı bir şekilde düşerek % 14
olarak gerçekleşmiştir. 2010 yılı
ilkbaharından bu yana ihracata yönelik
imalat sektörlerindeki güçlü canlanmanın
etkisiyle hızla yeni iş alanları
oluşmaktadır. Bu güçlü canlanma, Estonya
işgücü piyasasının aşırı esnek yapısı ve
işgücü maliyetlerine ilişkin önemli

düzenlemeler ile mümkün olmuştur. 2011
yılında, büyümedeki iyileşmeye paralel
olarak istihdamdaki artışın devam etmesi
beklenmektedir.

İşgücü piyasasındaki düzenlemeler, 2009
ve 2010 yıllarında işsizliğin yapısal bir
sorun haline gelmesini önlemek amacıyla
harcamaların önemli ölçüde arttırılması
gibi aktif işgücü piyasası politikaları ile
desteklenmiştir. Hükümet, işgücü
piyasasındaki politikalarını iyileştirme
niyetini beyan etmiş olup, hayat boyu
öğrenme faaliyetlerine ağırlık
verilmektedir. Öte yandan, artan işgücü
talebine rağmen işsizliğin, 2011 ve 2012
yıllarında göreceli olarak yüksek olması
beklenmektedir. Ekonomide oluşmakta
olan yeni sektörel dengeler işgücünün yeni
beceriler edinmesini gerektirdiğinden,
işgücü arzının verimsizleşmesi ve
büyümenin baskılanması ile sonuçlanacak
işsizliğin yapısal bir sorun haline gelmesi
riski bulunmaktadır. AB üyesi diğer
ülkelerdeki iş fırsatlarının artmasına
paralel olarak daha fazla göç yaşanması ve
işgücü talebinin artması sebebiyle yapısal
darboğazlar oluşabilecektir. 2011 ve 2012
yıllarında ılımlı nominal ücret artışı ile
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2011 yılı sonuna doğru pozitif bir reel
ücret artışı beklenebilecektir.

Fiyatlar hızla yükseliyor

2009 yılında aylık negatif ortalama
enflasyonun ardından, 2010 yılı
ilkbaharından itibaren fiyatlar yeniden
yükselmeye başlamış ve 2010 yılında
TÜFE’deki artış % 2,7 olmuştur. Vergi
düzenlemeleri, ortalama enflasyon
üzerinde oldukça büyük bir etki
göstermiştir. Bununla birlikte, enflasyon
(enerji, gıda, alkol ve tütün ürünleri hariç)
2010 yılında oldukça düşük çıkmıştır.
Olağandışı çalkantılı bir dönem olmasına
rağmen 1 Ocak 2011 tarihinde Euro’ya
geçişin etkisi, daha önceki geçiş
tecrübelerine büyük ölçüde benzemektedir.
Euro ile ilgili sınırlı fiyat artışları büyük
ölçüde hizmet sektörlerinde gözlenmiştir.

Küresel ölçekteki emtia fiyatlarındaki
artışın 2011 yılında enflasyonu % 4,7’ye
yükseltmesi, 2012 yılında ise enflasyonun
azaltılmasına katkı sağlaması
beklenmektedir.

Bütçe dengesi: bütçe fazla veriyor ancak
bazı kötüleşmeler bekleniyor

2010 yılında genel kamu maliyesi
GSYH’nın % 0,1’i oranında bir bütçe
fazlası vermiştir. Fazla, önemli ölçüde
“Kyoto birimleri”1 olarak adlandırılan ve
2010 yılında GSYH’nin % 1’i tutarında
olan birimlerin satışları sonucunda elde

1 Belirlenmiş Emisyon Birimi (Assigned Amount
Unit), sera gazlarının salınımına izin veren
satılabilir Kyoto birimi ya da karbon kredisidir.
Belirlenmiş Emisyon Birimleri, Kyoto Protokolü
Ek-1’de belirlenen miktarlar kadar çıkarılır.

edilmiş olsa da sonuç bir önceki yılda
beklenilenden daha iyi olmuştur.

Ancak bu yüksek performans, bir önceki
yıl tahminleri ile mukayese edildiğinde,
büyük ölçüde AB yapısal fonlarını da
içeren planlı hükümet yatırımlarının
uygulanmasında yaşanan gecikmelerin bir
sonucu olarak gerçekleşmiştir.

Makroekonomik genel görünümdeki güçlü
iyileşmeye rağmen, mevcut politikalarda
değişiklik olmaması durumunda, kamu
maliyesi 2011 yılında kısmen, 2012 yılında
ise önemli ölçüde bozulma
gösterebilecektir. Bu durum öncelikle
2009-2010 yıllarında krizin en ağır
safhasında geçici olarak uygulanan
konsolidasyon tedbirlerinin aşamalı olarak
tersine çevrilmesinin bir sonucudur. Bu
hususa ilaveten, Kyoto birimlerinin satışı
ve bu satışlarla ilgili çevresel yatırım
yükümlülüklerinin, tahmin yapılan
dönemde de kamu maliyesini güçlü bir
şekilde etkilemeye devam edeceği
öngörülmektedir.
Genel kamu borcu oldukça düşük
seviyelerde kalmaya devam edecek olup,
2012 yılı sonunda GSYH’nin % 6,9’u
oranında olacağı tahmin edilmektedir.
Bütçe açığının, 2011 yılında tamamen,
2012 yılında ise kısmen yeni borçlanmadan
ziyade daha önce birikmiş olan finansal
varlıklar yoluyla finanse edileceği
öngörülmektedir.
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7. İRLANDA

Bankacılık Krizinin Tüm Maliyetine Katlanıldıktan Sonra Ekonomi Aşamalı Olarak
Canlanmaya Hazır

Ekonomik faaliyetler gayrimenkul
sektöründe yaşanan iflasın artçı şokları
tarafından etkilenmeye devam ediyor

İrlanda’da geçmiş ekonomik canlılık
yıllarında oluşan yapısal dengesizlikler
giderildikçe ekonomik faaliyetlerde de
yavaş bir toparlanma gözlemlenmektedir.
İrlanda gayrimenkul sektöründe başlayan
kriz, istihdam ve reel GSYH’da (2010 yılı
sonu itibariyle 2007 yılı sonundaki
değerlerinin sırasıyla yaklaşık % 13 ve %
12 altında) yaşanan keskin düşüşlerle
ekonominin tamamına yayılmış ve kamu
maliyesinde de dramatik bir kötüleşmeye
sebep olmuştur.

2010 yılı sonlarında yüksek bütçe açıkları,
bankacılık sektöründe yaşanan kayıplar ve
güçlü mevduat çıkışlarından sonra
piyasalara duyulan güvenin azalmasının
ardından İrlanda otoriteleri Avrupa Birliği
ve IMF’den yardım talep etmiştir. Bu
çerçevede, üç yıllık bir süre için 85 milyar
Euro finansman sağlayan bir yardım
programı 2010 yılı Aralık ayında yürürlüğe
konulmuştur. Program, üçer aylık
dönemlerde kamu maliyesinin, mali ve
yapısal şartların gözden geçirilmesini esas
almakta olup, aşırı açık prosedürü
çerçevesinde Konsey’in İrlanda için almış
olduğu tavsiyelerle uyumlu bir şekilde
bütçe açığının GSYH’nın % 3’ünün altına
çekilmesi amacıyla tasarlanmıştır.

2011 yılının başındaki seçimlerin ardından
Fine Gael Partisi ve İşçi Partisinin
koalisyonu ile yeni bir hükümet

kurulmuştur. Yeni hükümet, 2011 yılı
İhtiyatlı Sermaye ve Likidite
Değerlendirmelerinin (Prudential Capital
and Liquidity Assesments)
yayımlanmasının ardından bankacılık
sektörü için iddialı bir strateji açıklamıştır.
Yapılan stres testleri sonucunda, sektörün
19 milyar Euro’su kamu kaynaklarından
karşılanmak üzere, toplam 24 milyar
Euro’luk bir sermayeye ihtiyaç duyduğu
ortaya çıkmıştır. Bu kaynağın da
sağlanması ile birlikte, bankalara
aktarılacak toplam kamu kaynağı 65 milyar
Euro’ya yükselmiş olup, bu meblağ 2011
yılı GSYH’sının % 42’sine tekabül
etmektedir.

Güçlü ihracat ekonomik büyümeyi
destekliyor

2010 yılında, reel GSYH % 1 oranında
azalmıştır. Yaşanan daralmanın boyutu,
sonbahar tahminlerinde öngörülenden daha
büyük olup, bu durumun sebebi ithalatın
öngörülenden daha fazla, yatırımların
öngörülenden daha az olmasıdır. 2010 yılı
büyümesinin yaratacağı düşük baz etkisi
nedeniyle 2011 yılı büyümesinin % 0,6
civarında olacağı,2012 yılında ise bir
miktar hızlanacağı tahmin edilmektedir
İrlanda’nın geçmiş performansı dikkate
alındığında, büyüme tahminlerinin aslında
ülke potansiyeline göre oldukça mütevazı
kaldığı görülmektedir. Önümüzdeki
dönemde ihracatın ekonomik büyümeyi
destekleyen en önemli unsur olacağı,
bununla birlikte iç talebin büyümeye
katkısının zayıf kalacağı düşünülmektedir.
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2009 yılındaki tarihi düşüşün ardından
hanehalkı tüketimi 2010 yılında da
azalmaya devam etmiş olup, 2011-2012
döneminde de bir miktar düşüş
beklenmektedir. Yüksek vergiler, artan
gayrimenkul ipotek hizmet maliyetleri ve
işgücü piyasasındaki bozulma neticesinde
harcanabilir gelirde ve dolayısıyla
tüketimde gerileme yaşanması
beklenmektedir. Tüketici güveninin zaman
içerisinde artmasının telafi edici etkisi olsa
da, kamu maliyesinin iyileştirilmesine
yönelik tedbirler de tüketimi olumsuz
etkileyecektir.

2010 yılında % 28 azalmış olan brüt sabit
sermaye oluşumunun 2011 yılında bir
miktar daha gerilemesi, 2012 yılında ise
istikrara kavuşması beklenmektedir. Kamu
yatırımlarında planlanan ilave düşüşlerin
ardından inşaat sektöründe yaşanan
küçülmenin 2012 yılında da devam edeceği
öngörülmektedir. Ekonomide istikrarın
tesis edilmesinin ardından piyasalara
güvenin artmasıyla birlikte makine ve
teçhizat yatırımlarında yaşanacak
toparlanma bu durumu bir miktar telafi
edebilecektir.

Tahmin döneminde net ihracatın büyüme
üzerindeki güçlü olumlu etkisinin devam
etmesi beklenmektedir. 2009 yılındaki
makul artışın ardından ücretlerde yaşanan
canlanma ve küresel talebin güçlenmesi
neticesinde ihracat 2010 yılında % 9,4
yükselmiştir. Benzer faktörlerin 2011-2012
yıllarında da sağlam bir ihracat
performansına zemin teşkil edeceği
öngörülmektedir. İthalat zayıf iç talep
tarafından baskılanmış olup, 2010 yılı
sonlarında toparlansa bile GSYH’ya katkı
sağlaması beklenmemektedir. Cari işlemler
dengesinin 2011 yılında fazla vereceği
tahmin edilmektedir.

Yurtiçi talep üzerinde bazı yükler
bulunmaktadır

Genel ekonomik görünümde dikkate değer
riskler bulunmaktadır. İhracat gelirleri
döviz kurlarındaki gelişmelere (özellikle
Amerikan Doları ve İngiliz Sterlini
karşısında) aşırı derecede bağlıdır. Kamu
maliyesinin iyileştirilmesine yönelik
çabaların tüketici güvenini ne kadar hızlı
ve ne ölçüde etkileyeceği ve bu durumun iç
talebi destekleyip desteklemeyeceği
konusunda belirsizlikler mevcudiyetini
sürdürmektedir. Bankacılık sektörünün
kredi verebilme kapasitesi de iç talep
açısından belirleyici bir unsur olacaktır.
Hükümet tarafından 31 Mart 2011
tarihinde açıklanan bankacılık sektörüne
ilişkin stratejide, ulusal bankaların kısa
sürede sermayelerini yeterli düzeye
çıkarmalarının beklendiği belirtilmekle
birlikte, sektörün kredi kapasitesinin eski
düzeylere ulaşması zaman alabilecek gibi
gözükmekte olup, bu durum yatırımlarda
da yavaş toparlanmaya neden olacaktır.
Hanehalkı harcanabilir geliri, Avrupa
Merkez Bankası’nın yaklaşımlarına ve
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Euro bölgesindeki risk primlerine bağlı
olarak belirlenecek faiz oranlarına aşırı
derecede bağlıdır.

Dengesizliklerin giderilmesi
canlanmanın anahtarı

Kamu maliyesindeki bozulmanın
giderilmesine yönelik tedbirlerin
başarısının yanısıra, geçmişten gelen bazı
yapısal dengesizliklerin düzeltilmesi de
ekonomik toparlanma açısından belirleyici
olacaktır. Ekonomik faaliyetlerin inşaat
sektöründen daha verimli sektörlere
kaydırılması, bireylerin ve özel sektör
bilançolarının düzeltilmesi ve rekabet
gücünün yeniden kazanılması ile
ekonominin yeniden dengeye kavuşacağı
düşünülmektedir.

Konut sektörü patlamasının yaşandığı 2006
yılında inşaat sektöründeki istihdam
toplam istihdamın % 13’ünü oluşturmuş
olup, bu oran Euro alanındaki oranının
yaklaşık iki katına denk gelmektedir. Kriz
döneminde inşaat sektöründeki yaşanan
daralma ve artan ekonomik durgunluk,
istihdam oranını düşürerek en çok genç ve
az kalifiye işçileri etkilemiştir. İşgücüne
katılım oranının düşmesine ve yurtdışına

yapılan göçün yeniden başlamasına
rağmen işsizlik oranının artarak 2011 yılı
için % 14,5 olması beklenmektedir.

Fiyat ve ücret ayarlamaları, rekabet
gücünü ve ihracat eksenli büyümeyi
destekliyor

Ekonomik canlanma döneminde, İrlanda
2002-2008 yılları arasında birim işgücü
maliyetlerinin hızla artması sebebiyle
rekabet gücü açısından önemli kayba
uğramıştır. Aynı dönemde İrlanda fiyatlar
genel düzeyi Euro alanındaki en yüksek
ülkeler arasında yer almıştır. 2009 yılında
fiyatlarda düşüş başlamış olup, 2010
yılında % 1,6’lık negatif enflasyon
kaydedilmiştir. Enflasyonun 2011 ve 2012
yıllarında pozitif rakamlara dönmesi
beklenmekle birlikte, güçlü talep
baskısının yokluğunda bu durumu
muhafaza etmenin zor olacağı
düşünülmektedir. 2011 yılında uluslararası
enerji fiyatları ve esnek olmayan hizmet
sektörlerindeki fiyat artışları sebebiyle % 1
oranında enflasyon beklenmektedir.
Ücretlerin, geçmiş dönem kayıplarının
telafi edilmesine yardımcı olacak ve
sektörel uyumu kolaylaştıracak şekilde
2011-2012 döneminde bir miktar artacağı
öngörülmektedir.

2009 yılındaki aşırı yükselişin ardından,
2010 yılında da hanehalkı tasarruf oranı
yüksek çıkmış olup, 2011-2012 döneminde
tedrici olarak düşmesi beklenmektedir.

Aynı dönemde ihracatta yaşanacak artışın
İrlanda’nın uluslararası pazar payında bir
artışa yol açacağı öngörülmemektedir.
İhracatta önemli bir paya sahip olan
kimyasallar ve eczacılık alanında sektör
hatta firma bazında yaşanacak gelişmeler



30

genel ihracat düzeyinde artışa neden
olabilecektir.

Kamu maliyesinin iyileştirilmesine
yönelik iddialı ama gerçekçi planlar

Ekonomik kriz, İrlanda’daki önemli
yapısal bozuklukları ortaya çıkarmıştır.
Ekonomideki sert gerilemenin bir sonucu
olarak vergi gelirlerinde yaşanan önemli
azalış, 2008 ve 2009 yıllarında harcama
kalemleri açısından yeterince hızlı
ayarlamalarla dengelenememiş olup, bu
durum iki haneli bütçe açığı oranlarına yol
açmıştır.

2009-2010 döneminde alınan ve
GSYH’nın % 8,25’ine tekabül ettiği
düşünülen tedbirlerle kamu maliyesinin
iyileştirilmesine yönelik olarak önemli
çaba gösterilmiş olmasına rağmen, yapısal
bütçe açığının GSYH’ya oranı 3 puan
kötüleşmiştir. 2010 yılında yapısal açığın
GSYH’nın % 10,5’i olacağı, ancak
uygulamaya konulacak yeni tedbirler
neticesinde açığın 2011-2012 döneminde
düşeceği tahmin edilmektedir.

2010 yılında genel bütçe açığı, büyük
ölçüde bankacılık sektörünü desteklemeye
yönelik bir defaya mahsus tedbirler
sebebiyle, rekor seviyeye ulaşarak
GSYH’nın % 32,4’ü oranına yükselmiştir.
Anglo Irish Bankası ve daha küçük iki
inşaat firmasına, GSYH’nın % 20’si
oranında kamu kağıdı verilmiştir. Söz
konusu tahsisat 2010 yılı bütçe açığı ve
kamu borcu içerisinde yer almış olmakla
birlikte, gerçek borçlanma gereği 10 yıllık
bir sürece yayılmıştır.

2011 yılı bütçesinde yaklaşık 6 milyar
Euro (GSYH’nın % 3,75’i) tutarında

iyileştirme tedbiri öngörülmüş olup, anılan
yıl için bütçe açığının GSYH’ye oranının
% 10, 5’e gerilemesi beklenmektedir. 2011
yılının üç çeyreğine ilişkin tedbirler daha
ziyade bütçenin harcama kalemlerine
ilişkin olup, sermaye harcamalarında
kesintiler (GSYH’nin % 1,2’si), satın
almaların azaltılması (GSYH’nin %
0,6’sı), sosyal transferlerde kesintiler
(GSYH’nin % 0,5’i) ve kamu kesimi
istihdamının azaltılması (GSYH’nın %
0,2’si) gibi hususları içermektedir.
Bütçenin gelir kısmına ilişkin olarak
öngörülen tedbirlerin önemli bir kısmının
ise (GSYH’nin % 0,8’i) gelir vergisi
reformu ile uygulanmaya konulması
planlanmıştır.

2012 yılında bütçe açığının GSYH’ye
oranının % 8,8’e gerilemesi,  harcamaların
GSYH’ye oranının ise % 1,5 azalması
beklenmektedir. Bununla birlikte
demografik gelişmeler ve bir defalık
önlemlerin sona ermesinin, harcamaları
artırıcı bir etki yaratabileceği
düşünülmektedir. Vergi gelirlerinin
GSYH’nın yaklaşık % 1’i oranında
artırılmasına yönelik tedbirlere rağmen
2011 yılı bütçesinde gelirler kaleminde
önemli bir artış beklenmemektedir.

Bankaların kurtarılmasına yönelik
uygulamalar, artan faiz harcamaları ve
düşen GSYH nedeniyle oluşan yüksek faiz
dışı açık sebebiyle, 2009 yılında % 66 olan
brüt kamu borcunun GSYH’ye oranı 2010
yılında % 96’ya yükselmiştir. Bankalara
sağlanan 19 milyar tutarındaki (GSYH’nin
%12’si) kaynağın, 2011 yılında net borcu
yaklaşık GSYH’nın % 6’sı oranında
artırarak GSYH’nın % 112’si düzeyine
çıkarması beklenmektedir. 2012 yılında ise
brüt kamu borcunun GSYH’nın %
118’sine ulaşacağı tahmin edilmektedir.
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8. YUNANİSTAN

Hem Kamu Maliyesinin İyileştirilmesi Hem de Yeniden Pozitif Büyümeye Geçilmesi
Amaçlanıyor*

(*Yunanistan’a ilişkin bilgi ve tahminler, Mayıs ayının başında,
Ekonomik Uyum Programının dördüncü üç aylık gözden
geçirmesinden hemen önce hazırlanmış olup gözden geçirmenin
sonuçlarını yansıtacak bir güncelleme yapılmamıştır.)

Bütçe ve dış ticaret açıklarının
düzeltilmesi

2010 yılı Mayıs ayında üç yıllık Ekonomik
Uyum Programının kabul edilmesinin
ardından kamu maliyesinin
iyileştirilmesine yönelik kapsamlı önlemler
uygulanmaya başlamıştır. Bahse konu
tedbirlerin iç talebi baskılayıcı etkisi
nedeniyle bütçe ve dış ticaret açığında da
düzelme beklenmektedir. Uygulanmakta
olan sıkı maliye politikası çerçevesinde
alınan kamu kesiminde ücret kesintilerine
gidilmesi ve vergi yükünün ağırlaştırılması
gibi tedbirler, harcanabilir gelir ve kamu
harcamalarında gerilemeye yol açarak kısa
vadede ekonomik aktivitede daralmaya
neden olabilecektir. Bununla birlikte kamu
maliyesine ilişkin politika ve yapısal
reformların uygulanmasındaki kararlılık
güven artırıcı bir unsur olacaktır.

2010 yılı reel GSYH rakamlarının geçmişe
dönük olarak aşağı yönlü revize edilmesi
(yaklaşık% -0,3-% -4,5 puan aralığında),
2011 yılı reel GSYH’sı üzerinde olumsuz
bir etki gösterecektir. İç talep, yaşanan
gelir kayıpları, işgücü piyasası
düzenlemeleri ve kredi koşulları sebebiyle
hala zayıftır. Baz enflasyon, ücret
ayarlamaları ve birim işgücü maliyeti,
rekabet gücünün gelişmesine katkı
sağlamaktadır. Ekonominin aşamalı olarak
yeniden dengelenmesi, artan dış talep ve

büyüme dostu reformlar sayesinde 2013
yılı sonrasında ekonominin potansiyel
büyüme düzeyine ulaşması
beklenmektedir.

Kamu maliyesine ilişkin tedbirler iç
talebi daha da kısıtlıyor

2011 yılında reel GSYH’nin % 3,5
oranında gerileyeceği, büyümenin yılın son
çeyreğinde veya takip eden ilk çeyrekte
pozitife döneceği ve canlanmanın esas
olarak 2012 yılında ivme kazanacağı
beklenmektedir. Ekonomik faaliyetlerdeki
daralma, işgücü talebinin daha da
zayıflaması suretiyle hala en çok istihdamı
etkilemekte olup, 2011 yılı boyunca bu etki
devam edecektir. Özel sektörde azalan
istihdam fırsatları, işe alımların
dondurulması ve kısa dönemli
sözleşmelerde yapılan kesintiler, 2012
yılında işsizlik oranını % 15’e çıkaracaktır.
İstihdamda yaşanan gerileme azalan
ücretlerle birleşince orta vadede
harcanabilir geliri azaltarak, reel talebi
kısacaktır.
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Likidite azlığı ve takipteki kredilerin
artması, bankacılık sisteminde sıkıntı
yaratmaktadır. Ekonomik faaliyetlerdeki
yavaşlama ve yurtdışına para çıkışlarının
devam etmesine paralel olarak, özel sektör
yıllık kredi artış oranı oldukça düşük de
olsa negatif kalmaya devam etmiştir.
Piyasa baskısı ve yüksek faizler finansman
maliyetini artırmakta ve özel sektörün
krediye ulaşmasını güçleştirmektedir.

Konut ve makine-teçhizat yatırımları son
çeyrekte düşmektedir. Kamu yatırımlarının
süregelen konsolidasyon faaliyetlerinin bir
sonucu olarak 2011 yılında da durgun
olması beklenmektedir. AB Yapısal
Fon’larının emilim oranının artırılmasına
yönelik çabalar ve yeni kabul edilen
yatırım kanunu gibi girişimler, 2012 yılı
itibarıyla yatırımlarda canlanma
sağlanmasına yardım edecektir.

Enflasyon baskısı, talep baskısı
karşısında gücünü kaybediyor

Enflasyon baskısı 2010 yılı boyunca
kuvvetlenmiş olup, KDV oranları ile alkol,
tütün ve benzinden alınan özel tüketim
vergisinin artırılması bu durumu
kamçılamıştır. 2010 yılında yıllık
enflasyon % 4,5’i geçmiştir. İç
piyasalardaki mevcut katılıkların
giderilmesini hedefleyen yapısal
reformların, enflasyonu ve enflasyon
beklentisini olumlu etkileyeceği
düşünülmektedir.

İstihdam 2010 yılında gerilemiş olup, 2011
yılında yaşanması beklenen % 2,5’lik
düşüşe bağlı olarak, işsizlik oranının %
15’in üzerinde olacağı tahmin
edilmektedir. Bununla birlikte, işgücü
piyasası reformlarının planlandığı gibi
uygulanması ve ekonomide kaynakların
daha etkin alanlara aktarılması durumunda
ekonomik toparlanma döneminde
istihdamda da hızlı bir artış yaşanması
muhtemel görülmektedir. 2010 yılı
Temmuz ayında yapılan toplu iş
sözleşmeleri çerçevesinde ücretlerdeki
artışın oldukça düşük seviyelerde kalması
beklenmektedir.

Yapısal reformlar arz tarafındaki
toparlanma beklentisini artıracaktır

Yunanistan’da halihazırda uygulanmakta
olan uyum programı, ekonominin arz
yanını, içeride ve dışarıda rekabet gücünü
güçlendirmeyi amaçlayan geniş kapsamlı
yapısal reformlar içermektedir. 2010 yılı
boyunca iki grup işgücü piyasası reformu
kabul edilmiştir. Bu çerçevede Temmuz
ayında, fazla mesai ödemeleri, işten
çıkarma maliyetleri ile gençler ve uzun
dönemli işsizler gibi risk grupları için
asgari ücretlerle ilgili yasal değişiklikler
kabul edilmiştir. Hükümet ve sosyal
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ortaklar, asgari ücretin 2012 yılı yazına
kadar dondurulması konusunda anlaşmış
olup, bir sonraki artışın Euro bölgesinde
beklenilen enflasyon oranında yapılması
öngörülmektedir. Ayrıca Aralık ayında
kabul edilen yeni iş kanunu ile
arabuluculuk ve arbitraj uygulamaları
yeniden düzenlenmiş, ücret pazarlıklarının
firmaların gelişim stratejileri dikkate
alınarak yapılmasına imkan sağlayacak
uygulamalar getirilmiştir.

Ekonomideki canlanma tamamen dış
ticaret tarafından desteklenmekte

2011-2012 döneminde de devam etmesi
beklenen iç talep daralması, aynı zamanda
ithalatta da gerilemeye işaret etmektedir.
2010 yılında toparlanmaya başlayan
ihracatın, işgücü maliyetlerindeki
gelişmeler ve dış talepteki canlanma
sebebiyle 2011-2012 döneminde daha da
artacağı öngörülmektedir.

2011-2012 döneminde mal ihracatının
ortalama % 6 civarında artacağı, hizmet
ihracatındaki artışın ise bu oranın üzerinde
gerçekleşeceği düşünülmektedir. İthalattaki
daralma ve ihracattaki toparlanmanın
etkisiyle bahse konu dönemde net ihracatın
GSYH artışına katkısının pozitif olması
beklenmektedir. 2011 yılında cari açığın
GSYH’nın % 8’i civarına düşmesi ve 2012
yılında GSYH’nin % 6’sına yaklaşması
beklenmektedir. Rekabet gücü artışı ve
devam eden yapısal reformlar, cari açığın

beklenenden daha hızlı azalmasına
yardımcı olabilecektir.

Kamu maliyesinin güçlendirilmesine
ilişkin çabaların 2011 yılında da
sürdürülmesi

Eurostat verilerine göre Yunanistan’ın
2010 yılında genel bütçe açığı GSYH’nın
% 10,5’idir. Bu rakam 2010 yılı Mayıs
ayında uyum programı hazırlanırken
belirlenmiş olan % 2,75 rakamından daha
yüksek olup, söz konusu sapma bütçe
gelirlerinin beklenenden daha düşük
olmasından kaynaklanmaktadır. 2009
yılında GSYH’nin % 127’si civarında olan
brüt borç stoku, 2010 yılında GSYH’nın %
143’üne yükselmiştir.

2011 yılı bütçesinde, GSYH’nın yaklaşık
% 5,75’i tutarında bütçe dengelerini
iyileştirici tedbire yer verilmiştir. Bu
çerçevede, bütçe gelirlerinin artırılması,
verimsiz ve amaç dışı harcamaların
azaltılması ve giderlerde genel olarak
kesinti yapılması öngörülmektedir.

2011 yılı için öngörülen maliye
politikasının uygulanmasında bazı
güçlüklerle karşılaşılacağı düşünülmekte
olup, bütçe hedeflerini tutturabilmek için
ilave bazı önlemler alınması
gerekmektedir.
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9. İSPANYA

Güçlü Dış Talebe Rağmen Düşük Büyüme

Pozitif büyümeye dönüldüğünden
ekonominin yeniden dengelenmesi
devam ediyor

İspanya ekonomisi, ekonomik krizden
önce, büyük iç ve dış dengesizliklerle
sonuçlanan uzun süreli konut ve kredi
patlaması yaşamıştır. 1995-2007 yılları
arasında güçlü iç talebin de desteğiyle,
GSYH’de yıllık ortalama % 3,5 artış
yaşanmış ve geniş iş olanakları
yaratılmıştır. Mevcut sorunlar 2007 yılı
başlarında başlamış olup, finansal krizle
birlikte hız kazanmıştır. Yedi çeyrek
boyunca devam eden negatif büyümeden
sonra dünya ticaretindeki olumlu
gelişmelerin etkisi ile ekonomi 2010
yılında istikrar kazanmaya başlamıştır.
Ekonomik canlanma devam etme
eğiliminde olup GSYH’nin 2011 yılında %
0,8, 2012 yılında ise % 1,5 artması
beklenmektedir. Başlangıçta ekonomik
büyümenin ağırlıklı olarak dış talep
tarafından desteklenmesi, 2012 yılında ise
iç talebin büyümenin ana unsuru haline
gelmesi beklenmektedir. Petrol
fiyatlarındaki yükselme ve artan faiz
oranları, 2010 yılında yapılan GSYH
tahminlerinde değişikliğe yol açmıştır. Bu
olumsuz şoklara rağmen artan ihracat
sebebiyle 2011 yılında GSYH artışı yukarı
yönlü revize edilirken 2012 yılında bu
şokların GSYH’de düşüşe sebep olması
beklenmektedir.

İç talepteki yavaş canlanma

Özel tüketimdeki yıllık ortalama artış,
Temmuz ayındaki KDV artışı gibi bazı
geçici etkenler sebebiyle 2010 yılında
pozitife dönmüştür. Özel tüketimin,
süregelen risk algısı, ılımlı ücret artışları,
sosyal transferlerdeki düşük artış, yüksek
işsizlik ve faiz oranlarındaki artış
beklentisi sebebiyle tahmin döneminde
düşük olması beklenmektedir. Bununla
birlikte 2011 yılında istihdamdaki
gerilemenin 2010 yılına kıyasla daha az
olacağının öngörülmesi ve özel sektör
ücretlerinde bir miktar artış beklenmesi
sebebiyle, 2011 yılında brüt harcanabilir
gelirin bir miktar artacağı, 2012 yılında da
bu artışın devam edeceği tahmin
edilmektedir. Ayrıca 2009 yılında % 18’e
yükselen bireysel tasarrufların tahmin
döneminde uzun dönem ortalaması olan %
11’e gerileyeceği öngörülmektedir.

Beklenen yüksek faiz oranları, tahmin
döneminde özel sektörün finansman
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maliyeti üzerinde güçlü bir baskı
oluşturacaktır. Bununla birlikte
yatırımların aşamalı olarak iyileşmesi ve
2012 yılında pozitif artış oranları elde
edilmesi beklenmektedir. Bu gelişmenin
özel sektör yatırımlarından
kaynaklanacağı, uygulanmakta olan
kısıtlayıcı maliye politikaları nedeniyle
kamu kesimi yatırımlarının kısıtlı kalacağı
öngörülmektedir. İhracat sektörlerinin
özellikle 2011 yılında daha iyi bir
performans göstereceği ve 2012 yılında iş
ortamının daha iyi olacağı beklentileri
çerçevesinde, bilhassa ihracat eksenli
sektörlerde kapasite kullanım oranlarının
artacağı tahmin edilmektedir.

Güçlü ihracat performansı ekonomik
büyümeyi destekliyor

İhracat 2010 yılında özellikle son çeyrekte
kayda değer bir şekilde artmış olup, bu
eğilimin tahmin döneminde de devam
etmesi beklenmektedir. İhracattaki
canlanma, İspanya’nın yükselen
ekonomilerle gelişmiş ticari ilişkilerinden
ve birim işgücü maliyetlerindeki gerileme
sebebiyle İspanya ekonomisinin rekabet
gücünün artmasından kaynaklanmaktadır.

Ara malları ihracatının önümüzdeki
dönemde de ihracatın ana kalemleri
arasında yer alacağı, ayrıca turizmde de
artış yaşanacağı tahmin edilmektedir..
İspanya ihracatının % 70’i AB üyesi
ülkelere gerçekleştirilmektedir. AB dışı
ülkelerle yapılan ihracatın toplam ihracata
katkısı 2010 yılında önemli ölçüde artmış
olmakla birlikte göreceli olarak düşüktür.
Zayıf iç talep şirketleri dış piyasalara
yönlendirmiş olup, bu durum da ihracat
artışına katkı sağlamıştır.

İhracattaki güçlü artış, iç talepteki
zayıflığın etkisiyle nispeten düşük ithalat
artışı ile birleşince, dış ticaret açığı ve cari
işlemler açığı küçülmüştür. Tahmin
döneminde dış ticaret dengesizliklerinin
düzelmeye devam edeceği düşünülse de,
yüksek enerji maliyetleri sebebiyle
düzelme hızının yavaşlayacağı
beklenmektedir.

İstihdam 2011 yılı sonunda
toparlanırken, işsizlik yüksek kalmaya
devam ediyor

İşsizlik oranı % 20’ye ulaşmış olup, 2011
yılında daha da artması beklenmektedir.
İhracat sektörlerindeki canlılığın etkisinin
özel sektörü aşamalı desteklemesi ve düşük
ücret seviyesinin devam etmesi sebebiyle
yeni iş olanakları yaratılmasının ilk
sinyallerinin 2011 yılı sonundan önce
görülmesi beklenmektedir.

Yeni işgücü piyasası reformu, firmaların
toplu iş sözleşmelerinin dışında
kalabilmelerine, çalışma koşulları ve
saatlerini değiştirilebilmelerine olanak
sağlayan esneklikler getirmiştir. Yüksek
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işsizliğin azaltılmasına yönelik yeterli
sayıda kalıcı iş olanakları yaratmak
İspanya ekonomisinin önündeki en önemli
zorluklardan biridir.

Geçici yüksek enflasyona rağmen bazı
ücret uyumlaştırmaları

Artan petrol fiyatları, 2010 yılı Temmuz
ayındaki KDV artışı, tütünden alınan
vergilerin artırılması ve başta elektrik
olmak üzere fiyatları kamu tarafından
belirlenen ürünlerdeki fiyat artışı gibi
geçici unsurlar sebebiyle 2011 yılının ilk
yarısında yüksek bir enflasyon
beklenmektedir. Bu durum, temel
enflasyon (%3) ile çekirdek enflasyon (%
1,7) arasındaki farkın 2011 yılında
açılmasına neden olacaktır. 2011 yılının
ikinci yarısında, fiyatların daha yavaş
artması ve Aralık ayında enflasyonun % 2
civarına düşmesi beklenmektedir. Bu
düşüşün 2012 yılında da devam edeceği
öngörülmektedir.

Önceki yılların aksine geçici yüksek
enflasyona rağmen kamu sektöründeki
ücret kesintileri sebebiyle ücretlerde 2011
yılında daha ılımlı bir artış olması
beklenmektedir. Bu durum birim işgücü
maliyetlerinin düşmesine neden olacaktır.

Baz senaryoya ilişkin riskler

Dış talebin zayıflaması ekonomik
canlanma üzerinde negatif bir etki
yaratacaktır. Bankaların yeniden
yapılandırılması konusundaki ilerlemeler
sayesinde devlet tahvilleri üzerindeki risk
primleri azalmakla birlikte kişilerin ve
şirketlerin finansman bulma imkânları ve
finansman maliyetleri orta vadede risk

olmaya devam edecektir. Bankacılık
sektörünün yeniden yapılandırılması ve
kamu maliyesinin iyileştirilmesi
alanlarında sağlanacak gelişme, İspanya
ekonomisine duyulan güveni artıracak,
finansman bulma imkanlarını ve
maliyetlerini iyileştirecektir. Ancak,
yüksek işsizlik sorunu nedeniyle kişilerin
tasarruf eğiliminin beklenenden fazla
olması iç talep üzerinde olumsuz bir etki
yaratabilecektir.

Ekonomik toparlanmanın
hızlandırılmasına yönelik kamu maliyesi
tedbirleri

2009 yılında % 11,1 olan genel bütçe açığı,
hükümetin hedefi olan % 9,3’ün de altında
bir rakama inerek 2010 yılında GSYH’nın
% 9,2 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu
düşüş, büyük oranda üretimden ve
ithalattan elde edilen vergi gelirlerindeki
yüksek artıştan kaynaklanmaktadır.

Bütçe açığının, GSYH’nın % 6,25’i
seviyesinde olacağı tahmin edilmektedir.
Doğrudan ve dolaylı vergilerin
artırılmasına yönelik alınan tedbirler
sayesinde toplam gelirlerin 2011 yılında %
4,25 oranında artması, toplam
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harcamaların ise % 3 oranında azaltılması
beklenmektedir. 2011 yılı bütçesinde
kamuda ücretlerin dondurulması ve kamu
yatırımlarının azaltılması gibi birçok tedbir
resmi olarak kabul edilmiştir.

Belirlenen politikada değişiklik
yapılmayacağı varsayımı altında 2012 yılı

için bütçe açığının GSYH’nin % 5,25’i
seviyesinde gerçekleşeceği
öngörülmektedir. Yüksek bütçe açığı ve
düşük GSYH artışı nedeniyle 2010 yılında
% 60,1 olan toplam kamu borcunun
GSYH’ya oranının, 2012 yılında % 71
seviyesine yükselmesi beklenmektedir.
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10. FRANSA

Yatırımlardaki Artış Ekonomik Canlanmayı Giderek Daha Fazla Destekliyor

2010 yılı boyunca iyileşme: istikrarlı hız,
değişen yapı

Fransa, ekonomik durgunluktan 2009
yılının ikinci çeyreğinde çıkmıştır. GSYH
çeyrek dönemler boyunca az çok istikrarlı
bir iyileşme göstermiş ve 2010 yılında
ortalama % 1,6 artmıştır. Bununla birlikte
büyümenin bileşimi yıl boyunca oldukça
değişmiştir. Hükümetin tek seferlik sosyal
transferler ve yeni araba alım destekleri de
dâhil olmak üzere kişilerin alım gücünü ve
tüketimini artıran uygulamaları neticesinde
özel tüketim belirgin bir şekilde artmış,
yaşanan keskin düşüşün ardından ikinci
çeyrekten itibaren yatırımlar yükselmiş, net
dış ticaretin büyümeye katkısı pozitif
olurken, stoklar büyümeyi olumsuz
etkilemiştir.

Genel olarak bakıldığında, ekonomideki
iyileşmeye rağmen stoklardaki erime
döngüsünün sonlanması konusundaki
beklentiler henüz gerçekleşmemiştir.
Bununla birlikte dünya talebindeki
toparlanma, on yıldır ilk defa net ihracatın
ekonomik büyümeye pozitif katkıda
bulunmasına yol açmış, işsizlik ise az da
olsa düşmeye başlamıştır.

Özel tüketim yapısı gibi, kriz süresince
Fransız ekonomisinin Euro bölgesi
ortalamasına göre daha iyi performans
göstermesini sağlayan bazı yapısal
özelliklerinin önümüzdeki dönemde de
devam edeceği düşünülmektedir. Bununla
birlikte otomatik dengeleyicilerin diğer
ülkelere göre daha fazla olması,
ekonominin dışa açıklık derecesinin

yüksekliği ve imalat sektörünün sınırlı
büyüklüğü gibi diğer bazı özellikleri
ekonomik iyileşme sürecini
frenleyebilecektir.

Enflasyonist baskılar kontrol altında

2011 yılında yaklaşık % 1 düzeyinde olan
çekirdek enflasyonun 2012 yılında % 1,5
düzeyine çıkması beklenmektedir. Mart
ayında % 9,5 olan işsizlik oranının 2011-
2012 döneminde sadece 0,25 puan düşmesi
beklenmektedir.

2011 yılında % 2,2 olarak kaydedilen
Uyumlaştırılmış Tüketici Fiyatları Endeksi
rakamının, geçmiş yıllarda enerjinin TÜFE
enflasyonuna katkısının düşük olması ve
enerji çeşitliliği konusunda kısa dönemde
herhangi bir tartışma olmaması sebebiyle
bazı emsal ülkelerde kaydedilen
rakamların altında seyretmesi
beklenmektedir.

Büyüme hızı hala iç talebe bağlı ancak
yatırımlarla denge yeniden sağlanacak

2010 yılında % 1,6 olan ekonomik
büyümenin, 2011 ve 2012 yıllarında
sırasıyla % 1,8 ve % 2 olması beklenmekte
olup, iç talep büyümenin ana unsuru
olacaktır. Bununla birlikte, hanehalkı
güveninde oluşabilecek değişiklikler
neticesinde iç talebin bir kısmının yatırıma
yönlenmesi beklenmektedir. Yatırımlarda
beklenen bu artışın genel olarak istihdam
beklentisinin artıracağı düşünülmektedir.
Bir bütün olarak bakıldığında, istihdam
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olasılıklarındaki artış beklentileri ve
enflasyonun düşürülmesi sürecinin, 2012
yılında orta düzeyde gerçekleşmesi
beklenen bir özel tüketim artışını
destekleyeceği tahmin edilmektedir.

Özel tüketim, enflasyonist baskılar ve
kamu maliyesinin iyileştirilmesi
tedbirlerine rağmen güçlü

Özel tüketimdeki artışın büyük ölçüde
sabit kalacağı 2012 yılında ise hafif bir
ivme kazanacağı düşünülmektedir. 2010
yılının son çeyreğindeki önemli yükseliş,
2011 yılında güçlü bir pozitif baz etkisine
işaret etmektedir.

2011 yılındaki özel tüketime bütün olarak
bakıldığında, istihdam artışının pozitif
etkilerinin, enflasyonist baskılar, krizle
bağlantılı tedbirlerin sona ermesi ve
oransal olarak artan vergi ödemeleri
(kısmen vergi harcamalarındaki azalmaya
bağlı olarak) ile dengeleneceği
beklenmektedir. Bu çerçevede, net
harcanabilir gelirin 2011 yılında azalacağı
tahmin edilmektedir. Bununla birlikte,
hanehalkı tasarruf oranının, kriz süresince
artan ihtiyati tasarruflar nedeniyle ulaştığı

tarihi seviyelerden düşeceği
beklenmektedir. Sonuç olarak, 2011
yılında özel tüketimde önemli bir
yavaşlama beklenmemektedir.

2012 yılında ise tüketim, vergi sonrası net
harcanabilir gelirdeki artış ile
desteklenecektir.

Yatırım ve stoklar büyümenin ana
unsurları olacak

Bileşik İş Dünyası Endeksleri, uzun dönem
ortalamalarının üstünde olup, yükselmeye
devam etmektedir. Bu sebeple gayrisafi
sabit sermaye oluşumunda bir hızlanma
beklenmektedir. Kapasite kullanım oranları
hala uzun dönem ortalamalarının biraz
altında olmakla birlikte, hızlı bir artış
göstermekte ve darboğazlar daha mümkün
hale gelmektedir. Fransız firmaları daha
güçlü talep beklentisi içerisinde olup, arz
kapasitelerini bu duruma göre
belirlemektedir.

Bununla birlikte, yatırımlardaki beklenen
artış ile stoklardaki azalmanın, diğer bazı
gelişmiş ekonomilerde olduğu gibi,
belirgin bir biçimde yavaşlaması
beklenmektedir. Stokların büyümeye 2008
yılındaki ilk negatif katkısından sonra
(GSYH’nın % -0,3’ü), negatif etki 2009
yılında GSYH’nın yaklaşık % 2’sine
ulaşmış ve son çeyrekte yaşanan keskin
stok erimesi nedeniyle 2010 yılında da stok
oluşumu büyümeye katkı sağlamamıştır.
2011 yılında stokların büyümeye pozitif
katkı sağlayacağı (negatif bir baz etkisine
rağmen) ve 2012 yılında bu katkının daha
da artacağı tahmin edilmektedir.
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Dış ticaret: ufukta istikrar var

Kriz öncesi dönem de dâhil olmak üzere,
son yıllarda göze çarpan temel eğilim
ihracat pazar paylarındaki sürekli
daralmadır. Zayıf enflasyonist etkiler
neticesinde birim işgücü maliyetlerinde
yıllık bazda yaklaşık % 1 civarında artış
meydana gelmesi ve bunun sonucunda
ihracat pazar paylarının tahmin döneminde
istikrara kavuşması beklenmektedir. 2011
yılında dış talep açısından ABD ve
Almanya’nın ithalatı belirleyici olacaktır.

2011-2012 döneminde dış ticaretin
GSYH’ye katkısı negatif olmaya devam
edecektir. 2012 yılında Fransa’ya yönelen
dış talebin, güçlü iç talebin desteklediği
ithalat artışından daha az olacağı tahmin
edilmektedir. Bu çerçevede 2012 yılında
ticaret dengesinin daha da kötüleşmesi ve
dış ticaret açığının GSYH’ye oranının %
4’ün üzerine çıkması beklenmektedir.

Mali konsolidasyonun başladığı yıl

Düzelen makroekonomik ortama bütçe
açıklarındaki gerileme eşlik etmiş ve 2009
yılında  % 7,5’i düzeyinde olan bütçe
açığının GSYH’ye oranı 2010 yılında %
7’ye düşmüştür. Kriz çerçevesinde alınan
ihtiyari önlemlerin bütçeye etkisi 2010
yılında az da olsa pozitif (GSYH’nın
%0,25’i civarında) olmuştur.

Resmi tahminlere göre bütçe açığının 2011
yılında GSYH’nin % 5,75’i civarında
olacağı öngörülmektedir. Bahse konu
iyileşme bütçede yapılan kısıntılar ve
tasarruflardan kaynaklanmaktadır. Vergi
oranlarında yapılan artışlarla vergi
yükünün GSYH’ye oranı % 43,5
seviyelerine yükselmiş olup, bu oran Euro
bölgesi ve AB’de en yüksek orandır.

Harcamalar tarafında ise, ekonomik
toparlanma planında yer alan önlemlerin
tamamlanması, Kamu Politikalarının Genel
Gözden Geçirilmesi stratejisinin
uygulanması ve yeni getirilen emeklilik
sistemi ile bütçe açığının GSYH’ye oranı
% 0,5 kadar iyileştirebilecektir.

Genel bütçe açığının, 2012 yılında çok az
da olsa düşmeye devam etmesi ve yaklaşık
olarak GSYH’nın % 5,25’ine gerilemesi
beklenmektedir. Emeklilik sistemindeki
reform da dâhil olmak üzere 2012 yılında
etkilerini gösterecek olan yeni ihtiyari
tedbirlerin bütçe açıklarını azaltması
beklenmektedir. Bu bütçe açığı
projeksiyonları, hükümetin son İstikrar
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Programında yer alan % 4,6 oranının hala
çok üzerindedir.

2011-2012 yıllarında kamu borcunun
GSYH’ye oranının sürekli olarak artış
göstereceği ve 2012 yılında % 90 civarında
olacağı tahmin edilmektedir. Bütçe
dengelerinin iyileştirilmesi amacıyla
izlenen program bazı başka yapısal

reformlarla da desteklenmektedir. Bu
çerçevede, emeklilik yaşının 60’dan 62’ye
yükseltilmesini de içeren emeklilik sistemi
reformu, sağlık harcamalarının daha iyi
izlenmesi ve denetlenmesi ve anayasada
yapılan düzenlemelerle çok yıllı bütçe
planlamasına geçilmesi hususları bütçe
dengelerinin yeniden tesisi amacıyla
uygulamaya aktarılmıştır.
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11. İTALYA

Yavaş Toparlanma Sürüyor

Ilımlı toparlanma süreci

İtalya, 2008-2009 krizindeki ciddi üretim
kaybından sonra ılımlı bir toparlanma
sürecine girmiş görünmektedir. Süregelen
yapısal zayıflıklar nedeniyle, tahmin
döneminde reel GSYH artışında bir
hızlanma beklenmemektedir. İlk iki
çeyrekte daha hızlı olmak üzere reel
GSYH 2010’un tümünde % 1,3 artmıştır.

Dış talepteki güçlü yükseliş ihracat
rakamlarında iyileşmeyi beraberinde
getirmiştir. Dış talepteki artış, vergi
teşvikleriyle birlikte, teçhizat yatırımlarını
da hızlandırmıştır. Ancak emlak
piyasasında süregelen zayıflık ve kamu
harcamalarındaki kısıntı nedeniyle inşaat
yatırımları 2010’da da azalmaya devam
etmiştir.

Mal ihracatı hizmetler ihracatından çok
daha hızlı büyümüştür. Ancak teçhizat
yatırımlarındaki artış ve stoklardaki
yükseliş nedeniyle, başta ara mallar olmak
üzere emtia ithalatı ihracat performansının
önüne geçmiştir. Bu nedenle 2010 yılında
net ihracat reel GSYH büyümesine negatif
katkı yapmıştır.

İyileşen mali piyasa koşullarına rağmen,
halen kırılgan olan istihdam piyasası
nedeniyle, özel tüketim 2010 boyunca
zayıf kalmıştır. 2009’a göre özel tüketim
genel olarak arttıysa da, 2009 sonuna kadar
vergi teşviki sağlanan enerji verimliliği
sağlayan mallarda dahil olmak üzere
dayanıklı tüketim malı harcamalarında
düşüş görülmüştür.

İhracat 2011-2012 döneminde de
büyümenin ana unsuru olacak

Reel GSYH’nin, her yıl için Euro alanı
ortalamasından 0,5 puan az olmak üzere,
2011’de % 1, 2012’de ise % 1,3 civarında
büyümesi beklenmektedir. Bu büyümenin
2011’in ilk çeyreğinde nispeten zayıf
kalacağı, ancak 2012 sonuna kadar
hızlanarak çeyrek bazında % 0,3- 0,4
rakamlarına tırmanacağı tahmin
edilmektedir.

Dış talepteki süreklilikle birlikte, 2011-
2012 döneminde ihracat toparlanmadaki
ana unsur olmaya devam edecektir. İtalyan
ihracatının hızlı büyüyen gelişmekte olan
piyasalara doğru kaydığına ilişkin veriler
olsa da, Euro alanındaki ortakların talebine
olan bağımlılık halen sürmektedir. Bu
nedenle ihracat artış hızının küresel talebin
gerisinde kalacağı tahmin edilmektedir.
Zayıf iç talep nedeniyle 2011-2012
döneminde ithalatın ihracattan bir miktar
daha az büyüyeceği öngörüldüğünden, net
ihracat her iki yılda da reel GSYH artışına
küçük de olsa pozitif katkı sağlayacaktır.

Dış talebin teçhizat yatırımındaki artışı
desteklemeye devam edeceği, ancak
özellikle KOBİ’lerde süregelen düşük
kapasite kullanım oranları ve bilanço
düzenleme ihtiyaçlarının yeni yatırımları
sınırlı kılacağı düşünülmektedir.

İnşaat yatırımlarının 2011’de gerilemeye
devam edeceği ve ancak 2012’de bir
miktar artacağı öngörülmektedir. İkamete
yönelik konut inşaatları piyasa
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koşullarındaki iyileşmeyle artacak olsa da,
uygulanmakta olan bütçe stratejisi
çerçevesinde hükümetin yatırım
harcamalarındaki kısıntılar sürecektir.

İstihdam piyasasındaki iyileşme
beklentisinin sınırlı olması ve yüksek
enflasyonun harcanabilir gelir üzerindeki
baskısı nedeniyle, 2011-2012 döneminde
özel tüketim artışının ılımlı kalacağı
tahmin edilmektedir.

Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki siyasi
gerilimler nedeniyle artan enerji
fiyatlarının enflasyona etkisi ve bunun özel
tüketime yansımaları İtalyan ekonomisi
için aşağı yönlü riskler arz etmektedir.
Ayrıca, beklenenden daha fazla artabilecek
faiz oranları firmaların yatırım kararlarını
etkileyebilecektir.

İstihdamda sınırlı artış

2009’a göre daha az olmakla birlikte,
2010’da da istihdamdaki düşüş sürmüştür.
2009-2010 döneminde krizin etkisi toplam
istihdamdan ziyade tam-zamanlı istihdam
üzerinde görülmüştür. Zira firmalar ücret
takviye mekanizması (CIG) vasıtasıyla işçi
istihdam etmiş, böylece çalışanlar işlerini
kaybetmemek için daha az çalışmış veya
işe ara vermişlerdir. Kriz süresince bu
mekanizmaya giriş talebi artış göstermiştir.

Tahmin periyodunda, özellikle imalat
sektöründe olmak üzere, firmaların yeni
çalışan istihdam etmekten ziyade CIG
mekanizmasından faydalanan çalışanları
bünyelerine yeniden katacağı tahmin
edilmektedir. Bu nedenle ekonomideki
tedrici toparlanma öncelikle çalışma
saatlerindeki artışa ve daha sonra toplam
istihdama etki edecektir.

İstihdamdaki ılımlı düşüş ve iş
piyasasındaki sıkıntılar nedeniyle işgücü
arzındaki azalış nedeniyle işsizlik
oranındaki artış yavaş seyretmiş ve 2010
sonunda % 8,5 civarında sabitlenmiştir.
Ancak aynı dönemde gençler arasındaki
işsizlik oranı 6 puan birden artarak %
28’lere ulaşmıştır. Uzun dönemli işsizlik
oranı da 4 puanlık artışla % 48,5 olmuştur.
Tahmin dönemi boyunca toplam işsizlik
oranının % 8’in üzerinde kalacağı
öngörülmektedir.

2009 yılında reel GSYH azalışı istihdam
azalışından daha belirgin olduğundan,
2008 yılından beri süren işgücü verimliliği
kaybı daha da artmıştır. 2010 yılında ise
istihdamdaki azalış ve GSYH’deki ılımlı
artış sayesinde verimlilik bir miktar
toparlanmıştır. 2011-2012 yıllarında
verimliliğin kriz öncesi dönemdeki gibi
yavaşça artması beklenmektedir.

Uyumlaştırılmış Tüketici Fiyatları Endeksi
(HICP) beklentisi doğrultusunda yaşanan
maaş artışları dışında, istihdam
piyasasındaki zayıflıklar ve verimlilik
dinamikleri nedeniyle özel sektörde ek
maaş artışları imkanı bulunmamaktadır. Bu
nedenle 2010’da sabit kalan birim işgücü
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maliyetinin 2011-2012 döneminde ancak
sınırlı miktarda artacağı düşünülmektedir.
Öngörülen maliyet değişimi İtalya’nın
Euro alanı içerisindeki rekabet gücünü
yeniden kazanmasına yardımcı
olmayacaktır.

Enerji fiyatları 2011 yılında enflasyonu
körükleyecek

2009’daki ciddi azalıştan sonra TÜFE
2010 yılında % 1,6’ya tırmanmıştır.
2010’un son çeyreğindeki fiyat artışları
temel olarak enerji bileşeninden ve
2009’daki düşük baz etkisinden
kaynaklanmıştır.

2011 yılında yüksek enerji fiyatları
nedeniyle yılın ilk yarısında enflasyonun
yükselmeye devam etmesi ve % 2,6’yı
bulması beklenmektedir. Zayıf talep
nedeniyle emtia fiyatlarının enflasyona
olumsuz etkisi beklenmemektedir. Bu
çerçevede çekirdek enflasyon artışı daha
sınırlı (% 1,5’dan % 1,8’e) kalacaktır.
2012’de ise enerji fiyatlarındaki yavaşlama
sonucu hem enflasyon  hem de çekirdek
enflasyon % 1,9 düzeyinde olacaktır.

İtalyan ekonomisi ithal enerjiye oldukça
bağımlı olduğundan, bunlardaki fiyat
artışları ticaret dengesini bozmuş ve dış
ticaret açığını artırmıştır. Ulusal verilere
göre açık 2009’da % 3, 2010’da % 4,25
düzeyindedir. 2011-2012 döneminde
açığın % 3,25 ve % 3,5 düzeyinde kalması
beklenmektedir.

Kamu maliyesinin iyileştirilmesi

2008-2009 dönemindeki bozulmadan sonra
kamu maliyesi 2010 yılında iyileşmiştir.

Genel bütçe açığı 2010 sonunda GSYH’nin
% 5,4’ünden % 4,6’sına gerilemiştir.

Önceki yıllarda uygulanan önlemler
sayesinde harcamalar azaltılmıştır. Faiz
dışı harcamalar GSYH’nin % 1’i kadar
azalmıştır. Kamu kesimi maaşlarına çok
sınırlı artış yapılmış, istihdamdaki
kısıtlama nedeniyle bordrolu sayısı
azalmıştır. İlaç harcamalarını azaltmaya
yönelik önlemler alınmış, sağlık
hizmetlerine yönelik denetim getirilmiştir.
İşsizlere yönelik transfer harcamaları
artmasına rağmen, emekli maaşları
artışının düşük 2009 enflasyonuna
endekslenmesi nedeniyle sosyal
transferlerde artış sınırlı kalmıştır. Son
derece düşük faiz oranları sayesinde faiz
ödemeleri azalmıştır. Toplam sermaye
harcaması yıllık bazda 1,25 puan azalarak
GSYH’nin % 50,6’sına gerilemiştir.

Gelirler 2010’da 0,5 puan azalarak
GSYH’nin % 46’sına düşmüştür. Bir
seferlik önlemler nedeniyle sermaye
vergisi gelirleri 2010’da yarı yarıya
azalmıştır. Buna mukabil olarak, cari vergi
gelirleri dolaylı vergilerdeki toparlanma
sonucu GSYH’nin % 0,25’i kadar artmış,
doğrudan vergiler ise sabit kalmıştır.

Çok yıllı konsolidasyon paketinin olası
sonuçları çerçevesinde, bütçe açığının
2011’de GSYH’nin % 0,5’i, 2012’de ise %
0,75’i kadar azalması beklenmektedir.

2011’de faiz dışı harcamanın nominal
GSYH artışından daha az büyüyeceği
öngörülmektedir. Sermaye harcamalarının
GSYH’nin % 0,5’i kadar düşmesi, faiz
harcamalarının ise GSYH bazında artması
beklenmektedir. Netice olarak toplam
harcamaların 2011’de GSYH’nın %
50’sine gerileyeceği düşünülmektedir.
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Vergi gelirlerinin tahmin döneminde
nominal GSYH’deki artışa paralel olarak
artacağı, toplam gelirlerin GSYH’ye
oranının ise değişmeyeceği
öngörülmektedir.

Bu çerçevede faiz dışı dengenin 2011’de
GSYH’nin % 0,75’i kadar fazlaya
dönmesi, bütçe açığının GSYH’nin %
4’üne gerilemesi beklenmektedir. 2012’de

ise faiz dışı fazlanın % 2’ye çıkması, bütçe
açığının ise % 3,2’ye gerileyeceği tahmin
edilmektedir.

Brüt kamu borcu 2010’da 3 puan daha
artarak GSYH’nin % 119’una yükselmiştir.
2011’de bu oranın % 120,25 düzeyine
çıkarak zirve yapacağı ve sonrasında
artacak olan faiz dışı fazla sayesinde
azalacağı öngörülmektedir.
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12. GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ (GKRY)

Dengesizlikler Ekonomik Toparlanmayı Kısıtlıyor

2010’da ılımlı ve dengeli toparlanma

GKRY ekonomisi, büyümenin yıl boyu
istikrarlı bir şekilde iyileşmesiyle, 2010
yılının ilk yarısında resesyondan çıkmış ve
yıllık GSYH büyümesi ortalama % 1
olmuştur.

Bugüne kadar büyümenin anahtar unsuru
olan iç talep (stoklar hariç), önceki yıllara
kıyasla daha düşük bir hızda olsa da
düşmeye devam etmiştir.  Katı kredi
şartları ve iş gücü piyasasındaki zorlu
koşullara rağmen özel tüketim, süregelen
ücret artışları ve ‘bir dereceye kadar’
düzelen güven ortamı sayesinde, az da olsa
iyileşme göstermiştir. Büyümeyi
destekleyen bir diğer faktör kamu
tüketimidir. Ancak konut piyasasındaki
yetersiz dış talep ve şirket bilançolarının
yeniden yapılandırılması nedeniyle
yatırımların aşağı yönlü eğilimi devam
etmiştir. 2009’daki kayda değer stok
erimelerini takiben bu yıl gerçekleşen stok
akımları ekonomik aktivite üzerinde
önemli ölçüde pozitif etki yaratmıştır.

Diğer taraftan,  dış alemdeki gelişmeler,
mal ihracının önemli ölçüde artmasını
sağlamıştır. Turizm gelirleri, 2009’daki
büyük düşüşün ardından, az da olsa bir
iyileşme göstermiştir.   Ayrıca, finansal
arabuluculuk ve iş hizmetleri güçlü bir
şekilde büyümeye devam etmiştir.
Geçtiğimiz yıl boyunca yapılan
düzeltmelerin ardından stoklar artmış ve
bazı kalemlerde yapılan tek seferlik ithalat,
toplam ithalatın büyümesine neden
olmuştur.

İş gücü piyasasında tahminlerin aşağı
yönlü revize edilmesi, inşaat ve ticaret gibi
iş gücü yoğun sektörlere odaklanılmasının
etkisiyle, 2010 yılında da devam etmiştir.
İşsizlik oranındaki artış eğilimi devam
etmiş, 2009’da % 5,3 olan işsizlik oranı
2010 yılında % 6,5’e yükselmiştir.

Ekonomik toparlanma 2011 yılında
devam edecek, 2012’de hız kazanacak

Tahminlere göre ekonomik aktivitelerdeki
canlanma 2011 yılı boyunca devam
edecek, 2012 yılında ise hız kazanacaktır.
Bu süre boyunca, dış sektörün büyümeye
önemli ölçüde katkı yapması
beklenmektedir. Mal ve hizmet (özellikle
mali hizmetler ve iş hizmetleri )
ihracatının, küresel ticaretteki gelişmeye ve
GKRY’nin başlıca ticaret ortaklarındaki
toparlanmaya paralel olarak iyileşme
göstereceği düşünülmektedir.  Aynı
zamanda turizm sektörünün,  Akdeniz’in
diğer bölgelerindeki olumsuz politik
gelişmelerden fayda sağlayacağı
öngörülmektedir. İthalatın canlanacağı ve
iç taleple birlikte büyümeyi destekleyeceği
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tahmin edilmektedir. İş gücü piyasalarının
düzelen görünümü ve süregelen ücret
artışlarıyla toparlanan özel sektör
harcamaları, iç talebin az da olsa
tetiklenmesini sağlayacaktır. Ancak konut
sektöründeki zayıf iç ve dış talep inşaat
sektörüne yük olmaya devam edeceğe
benzemektedir. İnşaat sektörünün konut
bileşeni dışındaki kısmı, örneğin alt yapı
projeleri, yatırımları desteklese de, konut
talebindeki düşüşün etkisini tamamıyla
gidermeye yeterli olmayacaktır. Makine
teçhizat yatırımları da düşüş eğilimini
sürdürecektir.

İş gücü piyasasının güçlenen ekonomik
görünümden yararlanacağı
öngörülmektedir. Düzelen ekonomik
koşullarla uyumlu olarak işsizliğin geçen
sene zirve yaptığı düzeyden tedrici bir
şekilde düşeceği,  istihdamın yavaş da olsa
artacağı tahmin edilmektedir.

Dış dengesizlikler iktisadi
toparlanmanın sırtındaki kambur

GKRY ekonomisinin cari işlemler
hesabındaki büyük açığın düzelmesine de
destek sağlayacak dengeli bir büyüme
yoluna girmesi gerekmektedir.

2008- 2010 döneminde yaşanan ekonomik
durgunluk nedeniyle cari işlemler açığı
yarı yarıya azalmıştır. Bu gerileme tek
seferlik etmenler ve 2010 yılında etkili
olan yüksek petrol fiyatları göz ardı
edildiğinde daha da çarpıcı olmaktadır. Bu
gelişmenin mali pozisyondaki kayda değer
bozulmayla beraber vuku bulması dikkat
çekicidir. Bu durum,  borçların arttığı ve
ani kredi patlamalarının yaşandığı
yıllardan sonra, özel sektörün bilançosunda
dikkate değer bir düzelme anlamına
gelmektedir. Özel sektör tasarruflarındaki
artış, tüketim harcamalarının ve

yatırımların azalmasına yol açarak,
büyümeye olumsuz katkı yapmıştır.

Bununla birlikte özellikle ekonomik
aktivitedeki durgunluk göz önünde
alındığında, cari işlemler açığı hala yüksek
seviyelerdedir. Kamu sektöründeki kayda
değer eksi tasarrufun,  dış borç ya da özel
sektör tasarruflarının daha da artırılmasıyla
finanse edilebileceği düşünülmektedir.
Özel sektör tasarruflarının daha da artması,
özel tüketim ve yatırımlarda azalma
yaratarak, düşük büyümeye yol açabilir.
Orta vadede cari işlemler açığının, makul
bir hızda da olsa artmaya devam etmesi
büyümeyi olumsuz etkileyecektir.

Rekabet gücündeki gelişmeler, cari
işlemler hesabındaki düzelmenin
sürdürülebilirliği açısından önemlidir.
Verimlilik üzerindeki dönemsel etki
dikkate alındığında, ücretlerdeki
değişimler ülkenin rekabet gücünü
korunmasında kritik bir önem taşımaktadır.
Özellikle, son altı ayda ücretleri enflasyon
seviyesinin üstünde belirleyen ücret endeks
mekanizmasının (COLA), 2011 yılında
ücretler düzeyinde yukarı yönlü bir baskı
yaratması beklenmektedir. Verimlilik
artışının, vasat ekonomik aktivite ve artan
işsizliğe paralel olarak düşük kalmaya
devam edeceği öngörülmektedir. Sonuç
olarak birim işgücü maliyeti, Euro bölgesi
ortalamasından daha yüksek bir seviyede
artış gösterebilir. Genel olarak
değerlendirildiğinde, ücret artışı ile
verimlilik artışı arasındaki bağlantının
kopukluğu, GKRY ekonomisinin rekabet
gücünü baltalar niteliktedir.

GKRY’nin fazlasıyla bağımlı olduğu
petrol fiyatlarına, gıda maddeleri ve tıbbi
ilaçlar üzerindeki KDV’nin etkisine ve iç
talepteki tedrici canlanmaya paralel olarak,
2011 yılında enflasyonun % 3,5’e kadar
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çıkacağı, 2012’de ise % 2,3’e gerileyeceği
beklenmektedir.  Çekirdek enflasyon
kontrol altında kalmaya devam edecek,
2012’de Euro bölgesi ortalamasına
ulaşacaktır.

Ana ticaret ortaklarının ekonomik
durumunda beklenenin ötesinde bir
toparlanma yaşanması, iyileşen güven
ortamı ve istihdam koşulları gibi hususların
özel tüketimi artırması, iç talebi
beklenilenden fazla güçlendirebilecektir.
Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA)’nın
karışık siyasi ortamında güvenli bir bölge
olması nedeniyle GKRY turizm, ticaret ve
gemicilik sektörlerinde yaşanabilecek ilave
canlanmadan olumlu etkilenecektir. Daha
önceden açıklanan bazı inşaat ve alt yapı
projeleri yatırımlarda olumlu etki
yaratacaktır. Bununla birlikte,
Yunanistan’da yaşanmakta olan
olumsuzlukların yansımaları ve özellikle
finans sektörünün yoğun biçimde maruz
kaldığı riskler göz ardı edilmemelidir.
GKRY’nin fazlasıyla dışa bağımlı olduğu
petrol fiyatlarının daha da artması
büyümeyi kısıtlayabilir. Ayrıca sıkı kredi
koşulları, halihazırda yüksek olan
finansman maliyetleri ve yüksek özel
sektör borçları birleştiğinde, tüketim ve
yatırımlardaki toparlanma gecikebilir.

Kamu maliyesindeki bozulma büyümeyi
baskılayabilir

GKRY kamu maliyesi, küresel kriz,
ihtiyari mali teşvik tedbirleri ve vergi-
yoğun GSYH büyüme modelinden
kaçınılmasından kaynaklanan geniş
düzenleme etkileri sonucunda önemli
ölçüde bozulmuştur. İhracat odaklı
büyümenin baz alındığı bir model
ekonomik büyümeyi tekrar dengeye
getirirken, kamu maliyesinin

iyileştirilmesine yönelik çabaları zora
sokabilir.

2009 yılında GSYH’nin % 6’sı olan bütçe
açığı 2010’da % 5,3’e gerilemiştir. Vadeli
faiz oranı takasından elde edilen faizler ve
Merkez Bankası’nın normalden yüksek
transferleri gibi tek seferlik kalemlerin
2010 yılı bütçesine gelir olarak
kaydedilmesi bu düzelmede etkili
olmuştur. 2009’da % 5,75 olan yapısal açık
ise 2010 yılında % -5’e düşmüştür.

Alınan tedbirler (her ne kadar yüksek
harcamalar nedeniyle etkisi bir miktar
azalsa da) bütçe gelirlerinde artışa yol
açmıştır. Doğrudan vergi gelirleri
açıklanan kar payı dağıtımlarının
gecikmeli etkisiyle artmış, emeklilik
reformunun bir parçası olarak 2009’un ilk
yarısında artırılan katkı oranlarının
etkisiyle sosyal katkı payı gelirleri önemli
ölçüde yükselmiş ve 2010’nun ortasında
petrol ürünlerine uygulanan özel tüketim
vergisindeki artışa bağlı olarak dolaylı
vergi gelirleri de toparlanmıştır. Diğer
taraftan işsizlik yardımları ve diğer sosyal
politika tedbirleri sebebiyle yükselen
sosyal giderler nedeniyle kısılan kamu
harcamaları ve faiz ödemelerine rağmen
cari harcamalar artmaya devam etmiştir.

2011 yılı için öngörülen bütçe açığı, % 5,9
olan 2010 yılı tahminî açığı baz alınarak,
GSYH’nin % 5,4’ü olarak belirlenmiştir.
Açığın azaltılması yönündeki Konsey
tavsiyeleriyle paralel olarak, anılan yılın
bütçesi GSYH’nin % 1’ine denk gelen
büyüklükte iyileştirme tedbirleri
içermektedir. Aynı zamanda koalisyon
partilerince bütçenin gelir ve gider
kalemlerine ilişkin düzenlemeler içeren ve
GSYH’nin % 0,6’sına denk gelen ek bir
paket üzerinde anlaşmıştır.  Bahsi geçen
konsolidasyon paketlerinin, hem temel
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dengeyi hem de yapısal dengeyi
iyileştirerek 2011 açık oranını % 3,8’e
düşürmesi amaçlanmıştır. Bununla birlikte
ikinci pakette yer alan hususlar halihazırda
kısmen uygulamaya aktarılabilmiştir. Son
tahminlere göre açığı 2011 yılında
GSYH’nın % 5,1’i olacağı
öngörülmektedir.. Bu beklenti, 2010
yılında kabul edilen tedbirlerin tek seferlik
etkisi de dikkate alındığında, daha ihtiyatlı
gelir tahminleri içermektedir.

Cari yılın ilk çeyreğinde gıda maddeleri ve
tıbbi ilaçlara ilişkin KDV oranı artışının
etkisini hafifletmeye yönelik sosyal
tedbirler, GKRY Havayollarına verilen

destek ve iflas eden Eurocypria
Havayolları personeline verilen tazminatlar
bütçe harcamalarını artıracaktır.

Politika değişikliği olmayacağı
varsayımına dayanarak, iş gücü
piyasasındaki gelişmelere paralel olarak
COLA ve sosyal harcamaların ücret
giderleri üzerindeki azalan katkıları
sebebiyle 2012 yılında açığın çok az bir
gerilemeyle GSYH’nin % 4,9’una
düşeceği, ılımlı büyüme ve artan açıkla
birlikte borç/GSYİH oranının yükselme
eğilimi göstermeye devam edeceği ve
2012’de yaklaşık GSYH’nin % 64’ü
olacağı tahmin edilmektedir.
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13. LETONYA

Ekonominin ve Bütçenin Yeniden Dengelenmesi Devam Ediyor

Büyüme görünümü hala tatmin edici

2010 yılı boyunca büyüme verilerinin
pozitif olması neticesinde,  2009 yılındaki
önemli ekonomik daralma telafi edilmiştir.
Son göstergeler devamlı bir toparlanma
temposunu ve Komisyonun sonbahar
tahminleriyle paralel olarak 2011-2012
yılları için tatmin edici bir büyümeyi teyit
etmektedir. İhracatın GSYH içindeki payı
kriz öncesi dönemde  % 42 ila % 48
aralığındayken, bu oran 2010 yılında %
53’e yükselmiştir. Ticari ve ticaret dışı
sektörler vasıtasıyla ekonomi güçlü bir
şekilde yeniden dengeye gelmektedir.
2012’de ihracatın daha da artarak
GSYH’nin % 60’ına ulaşacağı tahmin
edilmektedir. Yeniden dengeye gelme
süreci, 2009-2010’da önemli ölçüde düşen
birim işgücü maliyetleri ve aynı zamanda
Letonya’nın ana ticaret ortaklarında
yaşanan hızlı toparlanmayla
desteklenmektedir. Diğer taraftan özel
tüketim harcamalarına ve yatırıma dayalı
büyümede beklenen genişlemenin ithalatı
artırması beklenmekte olup, bu durumun
2011’de net ihracatın büyümeye katkısını
sıfırlayacağı düşünülmektedir.

Ekonomide sektörler arası büyüme
farklılıkları çok yüksektir. İmalat sanayi
sektöründeki katma değer 2010 yılında %
15,4 artarken, kamu hizmetleri sektörü
yüksek enerji fiyatlarının baskılayıcı
etkisine rağmen yüksek olan enerji talebi
sebebiyle % 12,7 büyümüştür. Bununla
birlikte 2010 yılında inşaat faaliyetleri ve
finansal arabuluculuk hizmetleri sırasıyla
% 24,2 ve % 10,5 oranında küçülmüştür.
Dip seviyesini gördüğü düşünülen bu iki

sektörün, 2011’de  % 3,3 ve 2012’de % 4
olarak gerçekleşeceği öngörülen GSYH
büyümesine önemli ölçüde katkı sağlaması
beklenmektedir.

İstihdam beklentisi yükseliyor

2008-2009’da yaşanan ciddi daralmanın
ardından işgücü piyasası, GSYH’deki
iyileşmeye kıyasla yavaş da olsa
toparlanmaktadır.  Net iş yaratma
2010’nun sonlarına doğru şaşırtıcı bir artış
gösterse de, istihdamda yaşanan itidalli
temponun bir süre daha devam edeceği
öngörülmektedir. 2011 yılının ilk dört
ayında yapılan ekonomik duyarlılık
anketlerinde sanayi, hizmet ve hatta inşaat
sektörlerinde çok düşük düzeyde de olsa
istihdam beklentilerinin arttığı
görülmektedir.  Dolayısıyla, ekonominin
istihdam yaratma potansiyelindeki artış
pozitif bir risk olarak değerlendirilebilir.

Önümüzdeki dönemde artması beklenen
işgücüne katılım oranlarının, azalmakta
olan çalışma çağı nüfusunu dengelemesi ve
böylelikle işgücünün 2011-2012’de görece
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durağan kalması beklenmektedir. Çalışma
çağı nüfusundaki düşüşün neredeyse
yarısının nedeni olan göç akımları işsizlik
oranını düşürse de, bu durum işgücü arzını
ve potansiyel büyümeyi kısıtlayacaktır.
Sonuç olarak, işsizlik oranının görece kısa
bir sürede iyileşmesi ve 2010 yılındaki %
18,7 seviyesinden 2012’de % 16’nın altına
gerilemesi beklenmektedir. Komisyonun
2010 tahminlerine göre ekonomide yapısal
işsizliğin payı önemli ölçüde yükselerek %
14,3’e ulaşmıştır. Bunun ana nedeni yakın
bir zamanda tam manasıyla toparlanması
beklenmeyen inşaat sektöründeki ciddi iş
kayıplarıdır.

Emtia fiyatları ve KDV artışı enflasyonu
körüklüyor

TÜFE’deki artış 2011 yılının başında AB
ortalamasının üstüne çıkmış olup, KDV
oranlarındaki artış, 2010’un sonlarında
hem kamu hem de özel sektörde artan
ücretlerin iş gücü maliyetlerine etkileri ve
asgari ücretin Ocak 2011’de % 11 oranında
yükseltilmesi bu artışın nedenleri
arasındadır. Ancak, KDV ile ithal enerji ve
tarım ürünleri fiyatlarındaki artışın etkisi
göz ardı edildiğinde, fiyat endeksleri
önceki yılla karşılaştırıldığında neredeyse
hiç değişmemiştir. Bu durum enflasyon

baskılarının büyük oranda arz taraflı
faktörlerden kaynaklandığını, yükselen
ücretlerin etkisinin ise düşük olduğunu
göstermektedir.  Küçük iç pazarı ve bu
pazarın enerji yoğun yapısı nedeniyle
ülkenin ithal mallardaki fiyat şoklarına
olan duyarlılığı göz önüne alındığında,
emtia fiyatları 2011 yılında da enflasyon
üzerindeki en önemli tehdit olmaya devam
etmektedir.

Önümüzdeki dönemde enflasyonun, ithal
malların fiyatlarındaki artış ve zayıflayan
idari tedbirlerin etkisiyle AB ortalamasına
yaklaşması beklenmektedir.

Azalan yatırım gelirleri mal, hizmet ve
gelir dengesinde risk yaratıyor

2009’da  % 8,6 olan cari işlemler
fazlasının GSYH’ye oranı 2010 yılında %
3,6’ya düşmüştür. Mal ve hizmet dengesi
ardarda üç yıl iyileşme gösterirken, net
yatırım gelirlerindeki aşırı düşüş cari
işlemler fazlasındaki bu azalmanın temel
nedeni olmuştur. Cari işlemler hesabının
2011-12’de küçük bir açık vermesi (aynı
zamanda finansman hesabının da
düzelmesi) kuvvetle muhtemeldir. Bununla
birlikte, artan hanehalkı tüketimi ve şirket
yatırımlarındaki sıçrama beklentisi
nedeniyle ithalat talebinde kademeli bir
toparlanma görülmesi beklenmektedir.
Baltık komşularından ve İskandinav
ülkelerinden gelen sürdürülebilir talep
sayesinde ihracat hızlı bir şekilde artmaya
devam edecektir.

Orta vadede cari hesabın aşırı açık vermesi
beklenmese de, özel sektör dış borcunun ve
net dış finansal yükümlülüklerin görece
yüksek oranlarda (2010 sonunda sırasıyla
GSYH’nin % 180’i ve % 85’i) seyretmesi
nedeniyle bazı dış dengesizlikler
mevcudiyetini sürdürecektir. Ancak
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gerileyen rekabet gücü büyük ölçüde
toparlanmış olup, birim işgücü
maliyetlerine ilişkin tahminler bu
düzelmenin 2011-2012 yıllarında da
süreceğini göstermektedir. Rekabet
gücünün daha da iyileşmesi ülkenin
sürdürülebilir büyümeyi devam
ettirebilmesinin anahtarıdır.

Makroekonomik istikrar ve kredi
notundaki yükseltmeler neticesinde
yabancı yatırımcıların artan ilgisi,
teknolojik ilerlemeler, ürün kalitesi ve
çeşitliliği, ticari kanallar ve enerji
verimliliği gibi unsurlar vasıtasıyla da
rekabet gücünde artış meydana
gelebilecektir.

Kamu maliyesi düzeliyor ama sorunlar
devam ediyor

GSYH’nin % 7,7’si civarında olan 2010
yılı bütçe açığı, 2009 yılı açığından 2 puan
düşük olup, bu rakam hükümetin
öngörmüş olduğu değerden (GSYH’nin %
8,5’i) daha iyi bir gerçekleşmedir. Bütçe
açığındaki bu iyileşme, finansal sektörün
iyileştirilmesine yönelik olarak alınan
tedbirlere rağmen gerçekleşmiş olması
sebebiyle önemlidir. 2009 yılındaki
belirgin düşüşün ardından, alınan bazı

ilave vergi tedbirleri (KDV oranın %
18’den % 21’e yükseltilmesi gibi) ve iç
talepteki canlanma nedeniyle gelirler 2010
yılında istikrara kavuşmuştur. Hükümet,
sürdürülebilir açık seviyesine ulaşmak için
sıkı maliye politikası uygulamaya devam
etmiş ve cari harcamalar 2010’da
düşmüştür. AB yapısal fonlarıyla ortaklaşa
finanse edilenleri de içeren bazı planlı
devlet yatırımlarının ertelenmesiyle ek
tasarruflar ortaya çıkmıştır.

Aralık 2011’de meclisten geçirilen bütçe
yasasına ek olarak Nisan 2011’de ek bütçe
kararı kabul edilmiştir.  Ocak 2011’de
yürürlüğe giren yasanın en göze çarpan
tedbirleri arasında standart KDV oranının
daha da artırılarak % 22’ye, indirilmiş
KDV oranın ise % 12’ye çıkarılması ve
standart KDV’ye konu tabanın
genişletilmesi sayılabilir. Harcamalar
tarafında ise, devlet kurumlarının ücret
giderlerini içeren harcamaları daha da
kısılmış, çeşitli teşvikler ve yardımlar
kaldırılmış ya da revize edilmiştir. Bahse
konu uygulamalar neticesinde 2011 yılında
bütçe açığının 2 puandan fazla
düzelebileceği tahmin edilmekte olup, bu
durumun canlanan ekonomik aktiviteyle
birlikte kamu açığını 2011 yılında
GSYH’nin % 4,5’ine gerileteceği
beklenmektedir. Politika değişikliği
olmayacağı varsayımı altında,
makroekonomik senaryo tahminlerine ve
2011 ek bütçenin tam olarak hayata
geçirilmesinin etkisine paralel olarak mali
görünüm 2012’de daha da iyileşecek, açık
GSYH’nin % 3,8’ine düşecektir.

Genel kamu borcunun, tahmin döneminin
sonunda GSYH’nin % 49,4’üne ulaşması
beklenmektedir. 2011’in ikinci yarısında
uluslararası finans piyasalarından
borçlanmaya gidilmesi muhtemeldir.
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14. LİTVANYA

İç Talebin Artmasıyla Kalıcı ve Güçlü Toparlanma Gerçekleşiyor

Yüksek ihracat ve stoklara bağlı olarak
ekonomi büyüyor

Litvanya ekonomisi derin bir resesyondan
sonra çabuk toparlanma göstermiştir. 2009
yılındaki % 15’lik küçülmeyi takiben
hâsıla, 2010 yılında % 1,3 oranında
büyümüştür.

Toparlanma iki unsura bağlı olarak
gerçekleşmiştir. Birincisi, küresel
ekonominin yeniden ivme kazanması ve
özellikle Litvanya’nın ana dış ticaret
ortaklarını oluşturan Almanya, Rusya,
diğer Baltık ülkeleri ve Polonya’nın güçlü
büyüme performansı kaydetmesidir. Bu
durum petrol ürünleri başta olmak üzere,
ilaç, sermaye malları ve ulaşım
hizmetlerinin ihracatında canlanma
olmasını sağlamıştır. Güçlü ücret
disiplinini temel alan yüksek rekabet gücü
de güçlü ihracat dinamiklerini
desteklemiştir. Buna karşın, ekonomik
toparlanma ivme kazandıkça ithalat
ihracattan daha hızlı büyüme kaydetmiştir.
Bunun sonucu olarak cari açık 2010
yılında daha da artmıştır. Büyümenin
ikinci unsuru, tükenmiş stokları yeniden
oluşturmaya çalışan şirketlerin stok
döngüsünde sağladığı iyileşmeler
olmuştur. Stoklardaki bu artış 2010’da
Litvanya’nın büyümesine yaklaşık 6
puanlık katkıda bulunmuştur.

Öte yandan yaşanan kriz çerçevesinde
tüketiciler, mali olmayan kurumlar ve
kamu sektörünün harcamalarını kısma
eğilimi iç talebi daha da düşürmüştür. Fiyat
ayarlamaları, sosyal haklardaki kesintiler,
dolaylı vergilerdeki artışlar ve negatif kredi
büyümesi sebebiyle özel tüketim artışı
engellenmiştir. Yılın ikinci çeyreğinden
itibaren verilerin yukarı yönlü bir eğilim
göstermesine karşın ücretler 2010 yılında
% 1,9 oranında düşmüştür. İşsizlik,
GSYH’deki toparlanmaya paralel olarak
gerçekleşen düşüş trendine geçmeden
önce, 2010’nun ikinci çeyreğinde % 18,3
ile zirve noktasına gelmiştir. Yaşanan dış
göçe rağmen, genç nüfus arasındaki
işsizlik oranı 2010 ikinci çeyreğinde % 37
civarında gerçekleşmiştir. Teçhizat ve
ikamet amaçlı olmayan konut inşaatı başta
olmak üzere yatırımlarda 2010 yılının
ikinci çeyreğinde yüksek oranlı bir artış
kaydedilmiştir. Bununla birlikte, yılın ilk
yarısındaki ekonomik daralmaya bağlı
olarak, yıllık bazda yatırımlar düşük
seviyede kalmıştır.

Enflasyon, yüksek gıda ve enerji fiyatları
olduğu kadar önceki yıllardan kaynaklanan
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özel tüketim vergilerindeki artışların
ertelenmiş etkilerine bağlı olarak, 2010
yılının ilk çeyreğinde negatife dönmekle
beraber, hızlıca yükselmiştir. 2010 yılının
ilk yarısında negatif olan çekirdek
enflasyon, makroekonomik koşullardaki
gözle görülür iyileşmeyle beraber yıl
sonuna doğru yükselişe geçmiştir.

İç talep arttıkça toparlanmanın daha da
ivme kazanması bekleniyor

İç talebin büyümenin ana motoru olmasıyla
birlikte ekonomik aktivitenin 2011’de
ivme kazanması ve 2012’de bu güçlü
durumunu koruması beklenmektedir.
Ekonomideki bu olumlu görünüme bağlı
olarak özel sektör yatırımlarının artacağı
düşünülmektedir.  Altyapı ve enerji
verimliliğinin geliştirilmesine yönelik
projeler başta olmak üzere AB fonları ile
finanse edilen projeler, kamu
yatırımlarında da artış sağlayacaktır.
İşgücü piyasasındaki görünümün
iyileşmesi durumunda, tahmin dönemi
sonunda özel tüketimin toparlanma
göstermesi beklenmektedir. Bazı sektörler
kendini gösteren taleple mevcut mesleki
nitelikler arasındaki uyumsuzluk, ücretlere
yukarı yönlü bir baskı yaratmaktadır.
Ücretler üzerinden yapılan emeklilik
kesintilerinin 1 Ocak 2012 tarihinden
itibaren azaltılacak olması, tüketimi
olumlu etkileyecektir. Artan dış ticaret
açığının pozitif net cari transferler ile
dengelenmesi suretiyle, cari işlemler
fazlasının 2011 yılında sıfırlanacağı
öngörülmektedir. 2012 yılında ise artan
cari açıkla beraber cari dengenin negatife
dönmesi beklenmektedir. İhracat artışının,
kısmen negatif baz etkilerine bağlı olarak
tahmin dönemi boyunca yüksek
seviyelerde kalacağı öngörülmekte olup,

ithalattaki baz etkisinin daha düşük olması
beklenmektedir.

Enerji, emtia ve gıda fiyatlarındaki artışa
bağlı olarak enflasyon artış gösterme
eğilimindedir. Tütün ve benzin üzerindeki
ÖTV artışı ile, ısınma amacıyla kullanılan
yakıtlar üzerindeki düşük oranlı KDV
uygulamasının sona eriyor olması da
enflasyonda yukarı yönlü bir etki
yaratacaktır. Tahmin dönemi sonrasında
çekirdek enflasyonun, üretim açığının
kapanmasına bağlı olarak tedrici olarak
artacağı düşünülmektedir.

Mali önlemler sonuç veriyor, ancak
devam ettirilmesi gerek

Bütçe gelirlerinin beklenenin üzerinde
olması ve kamu maliyesinin iyileştirilmesi
ile ilgili olarak sürdürülen çabaların
sonucunda 2010 yılı bütçe gerçekleşmeleri
(bütçe açığının GSYH’ye oranı % 7,1)
beklenenden daha iyi olmuştur. Hükümet,
2010 Temmuz’unda siyasetçilerin,
avukatların ve devlet memurlarının
maaşlarında kesintiye gitmek gibi bazı
harcamalarda kesinti öngören önlemler
almış ve emeklilik sistemi katkılarının
azaltılması uygulamasının süresini
uzatmıştır. Ayrıca, annelik yardımları
azaltılmış ve geçici olarak hastalık izni
yardımlarının bir kısmının Sosyal
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Güvenlik Fonu yerine işverenler tarafından
ödenmesi kararlaştırılmıştır. Bununla
birlikte, faiz ödemeleri, sağlık harcamaları,
sermaye harcamaları ve sosyal yardımlar
gibi bazı harcama kalemleri 2010 yılında
artış göstermiştir.

2011 yılı bütçesinde, aşırı açık prosedürü
ile uyumlu olarak GSYH’nin % 5,8’i
oranında bütçe açığı hedeflenmiş olmakla
birlikte, iyileşen makroekonomik görünüm
sebebiyle bütçe açığı hedefi aşağı yönde
revize edilerek % 5,3’e düşürülmüş, 2012
yılı için ise % 2,8 olarak belirlemiştir. 2011
yılı Ocak ayında tütün ve akaryakıttaki
özel tüketim vergileri arttırılmıştır. 2011
itibarıyla serbest meslek çalışanları için
gelir vergisi oranı % 15’ten % 5’e

düşürülmüştür. 2011 bütçesinde, yüksek
borç ödemeleri ve artan sosyal harcamalar
sebebiyle bütçe harcamalarında 2010 yılına
kıyasla % 4,6 oranında artış
öngörülmektedir. 3 yıllık yatırım programı
çerçevesinde kamu yatırımlarının, 2011’de
hafifçe azalacağı, 2012 yılında ise yeniden
toparlanacağı düşünülmektedir.

2012 yılında bazı geçici önlemlerin
süresinin dolacak olması sebebiyle kamu
harcamalarının GSYH’nin % 0,6’sı
oranında artacağı tahmin edilmektedir.
Uygulanmakta olan politikalardan
sapılmaması durumunda kamu
sektöründeki ücretlerin artacağı
öngörülmektedir. 2012 yılı için
gündemdeki önlemler dizel benzin
üzerindeki özel tüketim vergisi, taşıt ve
emlak vergilerinin % 0,1 oranında
artırılması planlanmaktadır. Uygulanmakta
olan politikaların aynı şekilde devam
ettirileceği varsayımı altında, bütçe
açığının GSYH’ye oranının 2011 yılında %
5,5, 2012 yılında ise % 4,8 olması
beklenmektedir. 2010 yılında % 38 olan
kamu borcunun GSYH’ye oranının ise
2012 yılında % 44 civarında olacağı
hesaplanmaktadır.
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15. LÜKSEMBURG

Büyüme Güçlü Ancak Hala Kriz Öncesi Temposunun Altında

Ekonomik aktivite kriz öncesi seviyesine
dönüyor

2008’in ikinci çeyreği ile 2009’un ikinci
çeyreği arasındaki dönemde % 7,9
oranında azalan reel GSYH, 2009’un
üçüncü çeyreğinde artmaya başlamış ve
2010 sonbaharında neredeyse kriz öncesi
seviyesine gelmiştir. Ekonomideki bu
toparlanma esas itibarıyla tüketim ve kamu
yatırım harcamaları ile ihracattaki güçlü
artıştan kaynaklanmaktadır. İşsizlikteki ani
yükseliş ve tüketici güvenindeki
sarsılmaya bağlı olarak 2008’deki % 4,7
seviyesinden 2009’da % 0,2 seviyesine
inen özel tüketim harcamaları, 2010
yılında % 2 oranında artmıştır. Bu
gelişmelerin sonucunda, 2009 yılında %
3,6 azalan reel GSYH 2010 yılında % 3,5
oranında büyümüştür.

İç talep artışının ve dış ticaretteki
iyileşmenin devam etmesi durumunda
ekonomideki güçlü ve kalıcı büyümenin
2011-2012 döneminde de devam etmesi
beklenmektedir. Tahmini büyüme oranları
birçok üye ülke büyümesinin üstünde
olmakla birlikte, 2000-2007 yıllarında
ortalama % 4,7 olan Lüksemburg
ortalamasının altında kalmaktadır.
Geçtiğimiz yıllarda ülkedeki büyümenin
ana motoru olan ve halihazırda toplam
katma değerin % 30’unu temsil eden mali
sektör krize karşı dirençli bir duruş
sergilemiştir.

İstihdam artmaya devam ediyor

2008 yılında % 4,7 olan istihdamdaki artış
oranı 2009’da % 0,9’a kadar gerilemiş

olmakla birlikte, kriz süresince hiç negatife
düşmemiştir. AB düzeyinde istihdama
ortalama % 2 azalırken istihdamdaki artış
oranı AB’deki en yüksek değer olmuştur.
2010 yılında ortalama % 1,6 olan istihdam
artışının 2011 ve 2012’de hızlanarak
artmaya devam etmesi beklenmektedir.

* sınır işçileri: Başka bir ülkede yaşayıp
Lüksemburg’da çalışanlar

Kriz döneminde artış gösteren işsizlik 2008
baharında aktif nüfusun % 4,2’sine karşılık
gelirken, 2010 yılında % 6 seviyesine
yükselmiştir. Bu oran AB’nin geri
kalanıyla mukayese edildiğinde halihazırda
oldukça düşüktür. İşsizlik 2008
sonbaharında hızla artmış, ancak 2009
yılında yavaşlayarak 2010 yılı süresince
büyük ölçüde sabit kalmıştır. Tahmin
dönemi boyunca yeni iş alanlarının
açılmasının işsizlikte kayda değer bir düşüş
sağlamayacağı, ayrıca kriz öncesinde de
olduğu gibi bu durumdan göçmen işçilerin
daha fazla faydalanacağı düşünülmektedir.
Kriz süresince göçmen işçilerin sayısı az
da olsa düşerken, ulusal istihdam düşük
seviyede artış göstermiştir. Bu durum
göçmen işçilerin özel sektör ve geçici
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işlerdeki payının daha yüksek olması ile
açıklanmaktadır.

Artan enerji fiyatlarından kaynaklanan
enflasyon baskısı

2009 yılında sıfıra düşen ortalama
enflasyon 2009 yılı sonundan itibaren
artmaya başlamış ve 2010 yılında % 2,8
olarak gerçekleşmiştir. Enerji
fiyatlarındaki yüksek artış sebebiyle
enflasyon 2011 yılının ilk çeyreğinde %
3,8 seviyesine yükselmiştir. Çekirdek
enflasyon hükümetçe belirlenen yüksek
fiyatlar sebebiyle % 2,3 olarak
gerçekleşmiştir. 2011’in geride kalan
dönemi ile 2012’de enflasyonun hafifçe
düşmesi beklenmektedir.

Ücretler 2004-2007 döneminde yıllık
ortalama % 3,5 oranında artmış, ancak
2008 sonrasında bu artış yavaşlamış ve
2010’da ortalama ücret artışı % 1,6 olarak
gerçekleşmiştir. Enflasyona endeksli ücret
artışı uygulamasının 2011 Ekim’ine kadar
ertelenmiş olması sebebiyle 2011 yılında
ücret artışının % 2 civarında olması
beklenmektedir.

Bütçe dengelerinde yavaş iyileşme

2008’de % 3 fazla veren genel bütçe,
2009’da  % 0,9 açık vermiştir. AB
genelinde en düşük açığı oluşturan bu
rakam kamu maliyesinin kriz öncesindeki
sağlam durumu sayesinde gerçekleşmiştir.
2010 yılında bütçe açığını GSYH’ye oranı
% 1,7’ye yükselmiştir. Bu artış kısmî
olarak krizin kamu harcamaları üzerindeki
ertelenmiş etkisi ve teşvik paketinde yer
alan harcamalardaki artışların sonucudur.

Gelirler, 2009’daki hafif düşüşün ardında
toparlanmış olmasına rağmen
harcamalardan daha yavaş artmıştır. 2011
yılında vergi gelirlerinin de e artmasıyla,
bütçe açığının GSYH’ye oranının % 1’e
düşmesi beklenmektedir. Krizin ertelenmiş
bir etkisi olarak 2012 yılında kurumlar
vergisi gelirlerinin düşeceği
öngörülmektedir. Mevcut politikaların
sürdürülmesi durumunda nispeten daha iyi
ekonomik koşullara rağmen bütçe açığının
değişmeyeceği düşünülmektedir.

2009’da % 14,6 olan kamu borçlarının
GSYH’ye oranı 2010 yılında % 18,4’e
yükselmiştir. Bu oranın 2012 yılında  % 19
olması beklenmektedir.
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16. MACARİSTAN

2010’da ihracata dayalı iyileşme

Macaristan ekonomisinde 2009’da yaşanan
% 6,7’lik daralmanın ardından, arka arkaya
beş çeyrekte de pozitif büyüme
kaydedilmiştir. İyileşme güçlü ihracat
performansına dayalı olarak
gerçekleşmiştir. Özel tüketim harcamaları,
2009’daki % 7,8’lik keskin düşüşü takiben
2010 yılında da % 2,1 oranında
gerilemiştir. İstihdamda yaşanan sınırlı
artışın ardından, işsizlik oranı % 11,2’ye
yükselmiştir.

İç pazara yönelik olarak üretim yapan
firmaların yatırım şartlarına ilişkin
algılarının olumlu olmadığının göstergesi
olarak 2010 yılında brüt sabit sermaye
oluşumu % 5,6 oranında azalmıştır.
Finansal olmayan şirketlere sağlanan
krediler ve bireysel krediler kısıtlı kalmaya
devam etmiştir. İç talepteki zayıflık
sebebiyle ithalat ihracattan daha yavaş
artmış ve cari işlemler hesabındaki
iyileşme devam etmiştir. 2010’da cari
işlemler dengesi GSYH’nin % 1,7’si
oranında fazla vermiştir.

Ekonomi yeniden dengeye kavuşuyor

Önümüzdeki dönemde, iç talebin
büyümeye katkısının artmasına paralel
olarak, Macar ekonomisindeki
toparlanmanın devam edeceği
beklenmektedir. Aynı dönemde dış
ticaretin de büyümeye önemli ölçüde katkı
sağlamaya devam edeceği
öngörülmektedir.

GSYH’nin 2011 ve 2012 yıllarında
sırasıyla % 2,7 ve % 2,6 artması
beklenmektedir.  Özel tüketim harcamaları

bazı olumsuz faktörlere rağmen 2010
yılından itibaren gelişmeye başlamıştır.

Çok uluslu şirketlerin büyük yatırımları ve
kurumlar vergisindeki kesintilerin
desteğiyle 2011 ve 2012 yıllarında
yatırımlarda önemli bir artış
beklenmektedir. Bununla birlikte, enerji,
haberleşme ve perakende sektöründe 2010
yılı sonbaharında alınmaya başlanan geçici
vergiler ilgili sektörlerde yatırımları
olumsuz etkileyecektir. 2012 yılında
uygulanmaya başlayacak olan mali sektör
vergisi de kredi koşullarını daha da sıkı
hale getirecektir. Orta ve büyük ölçekli
firmalar için sıkı olmaya devam eden kredi
koşullarının,  2011 yılı sonuna doğru
iyileşmeye başlayacağı tahmin
edilmektedir.

2011-2012 döneminde ihracattaki artışın,
iç talepteki yavaş iyileşme sebebiyle
baskılanmış olan ithalat artışını aşacağı ve
cari işlemler hesabının fazla vermeye
devam edeceği beklenmektedir.
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Yarı zamanlı istihdam artıyor

İşsizliğin 2011 yılı boyunca azalmaya
devam edeceği, 2012 yılında ise özel
sektördeki istihdam artışının işsizlikteki
gerilemeyi destekleyeceği tahmin
edilmektedir.  2011 yılında devam etmesi
planlanan kamu yatırımları nedeniyle
istihdam edilen kişi sayısında artış olacağı,
bununla birlikte bu istihdamın tam zamanlı
değil, yarı zamanlı istihdam şeklinde
gerçekleşeceği öngörülmektedir. 2012
yılında da bu eğilimin devam etmesi
beklenmektedir.

Enflasyon azalıyor, ancak yine de
hedefin üzerinde

2010 yılında gıda ve enerji ürünlerinin
fiyatlarında yaşanan artışın da etkisiyle
enflasyon yıllık ortalama % 4,7 oranında
yükselmiş, çekirdek enflasyon ise % 3’ün
altında kalmıştır.  2011 yılında ulusal
paranın değer kazanmaya başlaması ile
enerji fiyatlarındaki artışın yaratacağı
etkinin bir miktar giderileceği ve
enflasyonun düşmeye başlayacağı tahmin
edilmektedir. 2012’de enflasyonun % 3,5
civarına gerileyeceği öngörülmektedir.

Gelir vergisi değişiklikleri sebebiyle
nispeten düşük seviyelerde kalan ücret
baskısı ve tam zamanlı istihdamdaki yavaş
iyileşmenin,  çekirdek enflasyonun düşük
seviyelerde kalmasına katkı sağlaması
beklenmektedir.

Mali hedeflerde sapmalar ve düzeltme
adımları

2010 yılında, bütçe açığının GSYH’ye
oranı % 3,8 olarak hedeflenmiş ancak
gerçekleşme % 4,2 olmuştur. Bu sapmanın
temel nedeni, merkezi ve yerel düzeyde

vergi gelirlerinin beklenenin altında
kalmasıdır.

2011 yılında bütçenin GSYH’nin % 1, 6,’sı
kadar fazla vereceği tahmin edilmekte
olup, bu rakam aynı yıl için daha önce
öngörülmüş olan % 2,9’luk bütçe açığı
rakamından çok daha iyi bir duruma işaret
etmektedir.

Bir seferlik tedbirlerin etkisiyle bütçenin
ana kalemlerinde GSYH’nın % 8’i kadar
iyileşme sağlanmıştır. Tek seferlik
kalemlerin etkisinden arındırıldığında
bütçe açığının GSYH’nin % 6’sı civarında
olması muhtemeldir.

2011’deki mali gelişmeler çerçevesinde,
tahmini bütçe kalemleri ile
karşılaştırıldığında gelirlerde GSYH’nin %
0,7’si kadar azalma, harcamalarda ise %
0,3’lük artış olması beklenmektedir.   Söz
konusu sapmanın yeni benimsenen tasarruf
tedbirlerini ile büyük ölçüde telafi
edileceği düşünülmektedir.

1 Mart 2011 tarihinde hükümet tarafından
açıklanan yapısal reform paketinde 2012
ve 2013 yılları için bütçede sırasıyla
GSYH’nin % 2’si ve % 3’ü oranında
iyileşme sağlanması hedeflenmektedir.

Alınan önlemlerle, 2012 yılında bütçe
açığının GSYH’ye oranının % 3,3’e
gerilemesi beklenmektedir.
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Kamuya ait ulaştırma şirketlerinden
kaynaklanan borçlar ve daha önce kamu
özel ortaklığı çerçevesinde hayata
geçirilmeye çalışılan projeler toplam kamu
borcunda GSYH’nin % 2’si oranında bir
artışa yol açmaktadır. Bununla birlikte

emeklilik reformu çerçevesinde toplam
borçlarda GSYH’nın % 7’si civarında bir
azalma beklenmektedir.

2010 yılında % 80 olan kamu borçlarının
GSYH’ye oranının 2012 yılında % 73
civarına düşeceği öngörülmektedir.
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17. MALTA

2010’daki Güçlü Toparlanmanın Ardından Büyüme Hız Kesecek

Beklenenden daha ciddi etkiler yaratan
resesyonun ardından, Malta ekonomisi
2010’da güçlü bir şekilde toparlandı

Mart 2011’de Malta Ulusal İstatistik
Ofisi’nin güncellediği ulusal hesap verileri,
Malta ekonomisinin küresel krizden
beklenenden daha ciddi etkilendiğini
göstermektedir. Bu verilere göre Malta
GSYH’si 2009 yılında daha önceden
öngörülen oran olan % 2’nin üzerinde bir
küçülme göstermiş ve % 3,4 oranında
daralmıştır. İç talepteki azalma (özellikle
yatırımlardaki düşüş  ve stoklardaki azalma
kaynaklı olmak üzere) GSYH daralmasının
ardındaki temel etken olmuştur. Kriz
süresince ihracatta ciddi bir düşüş
yaşanmasına rağmen, tüketimin ve
yatırımların ithalat yoğun yapısı ithalattaki
düşüşün daha keskin olmasına yol açmış
ve böylece net ihracat GSYH daralmasını
az da olsa frenlemiştir.

İhracat ve özel sektör yatırımları 2010’da
yukarı yönlü ivme kazanmış ve % 3,7’ye
ulaşan GSYH büyümesinin ardındaki
temel bileşenler olmuştur. İhracattaki
toparlanma esas olarak mal ihracatı
kaynaklı olmuş ve hizmet ihracı düşük
seviyesini korumuştur. İthalattaki artış
ihracattaki artışın gerisinde kalmış ve
böylece net ihracat GSYH’ye güçlü bir
pozitif katkı sağlamıştır.

Tahmin döneminde GSYH büyümesinin
hız kesmesi bekleniyor

2010’un ikinci yarısında hız kaybetmeye
başlayan toparlanmanın da etkisiyle reel
GSYH büyümesinin 2011 yılında % 2’ye
düşmesi beklenmektedir. 2012 için
öngörülen reel GSYH büyümesi ise %
2,2’dir.

Kamu yatırımlarındaki dikkate değer
artışın da olumlu katkısıyla, yatırımların
2011’de büyümeye güçlü bir şekilde
katkıda bulunması beklenmektedir.
Kapasite kullanım oranlarının kriz öncesi
seviyelere dönmesi ile birlikte özel sektör
yatırımlarının görece canlılık kazanması ve
bunun da özellikle makine ve teçhizat
yatırımı şeklinde gerçekleşmesi
beklenmektedir. Yatırımlardaki artışın
2012 yılında, kamu yatırımlarındaki
azalışın etkisiyle hız kesmesi, ancak bu
süreçte özel sektör yatırımlarının
dinamizmini koruması beklenmektedir.

2011 yılında özel tüketimin harcanabilir
gelirde yaşanacak artışlarla birlikte tekrar
artmaya başlaması beklenmekle birlikte,
oldukça düşük seviyelerdeki tüketici
güveni (enflasyon beklentisi kaynaklı) özel
tüketimi nispeten frenleyecektir. 2012
yılında enflasyonist baskıların etkisini
yitirmesi ve harcanabilir gelirdeki artışın
etkisiyle özel tüketimde güçlü bir
toparlanma beklenmektedir.
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Net ihracatın 2011 yılında ekonomik
büyümeye kısmi bir negatif katkı vermesi
beklenmektedir. Bunun sebebi ise iç talep
bileşenlerinin ithalat yoğun bir nitelik
arzetmesidir. Öte yandan yatırım artışının
2012’de hız kesmesi ile birlikte ithalat
artışının yavaşlaması ve böylece net
ihracatın GSYH büyümesine pozitif katkı
sağlaması beklenmektedir. Öte yandan
açığın 2012 yılında artan net ihracat
sayesinde ufak bir toparlanma göstermesi
beklenmektedir.

2009 yılında % 6’ya ulaşan dış açığın mal
ve hizmet dengelerinde yaşanacak
toparlanma ile birlikte daralması
beklenmesi beklenmektedir. Öte yandan
dış ticaret hadlerinde yaşanacak olumsuz
gelişmeler dış ticaret dengesini 2011
yılında olumsuz etkileyecektir.

İşgücü piyasasında koşullar düzelmeye
devam ediyor

2009’daki düşüşün ardından istihdam 2010
yılında toparlanmıştır. İstihdamdaki artış
işgücü arzını aşmış ve böylece işsizlik
oranında ciddi bir düşüş yaşanmıştır. 2011
ve 2012 yıllarında ise istihdam ve işgücü

arzının benzer ve daha kısıtlı artışlar
göstermesi beklenmektedir. Böylece
işsizlik oranı ciddi bir değişime
uğramayacaktır.

Çalışan başına ücret ödemeleri 2010’da
uzun yıllar süren güçlü büyümenin
ardından ilk defa azalmıştır. Bu durumun
2011 ve 2012 yıllarında tekrar tersine
dönmesi beklenmektedir. İşgücü
verimliliğinde 2010 yılında yaşanan
toparlanmanın tahmin dönemi boyunca hız
kesmesi beklenmektedir. 2010 yılında
ciddi bir düşüş yaşayan birim işgücü
maliyetinin tahmin döneminde Euro Alanı
ortalamasından daha hızlı artması ve
böylece imalat sanayinin uluslararası
rekabet gücü üzerinde bir baskı
oluşturması beklenmektedir.

Enflasyon Euro Alanı ortalamasının
üzerinde

2008-2010 döneminde Malta’da enflasyon,
Euro Alanı ortalamasının yaklaşık 1 puan
yukarısında gerçekleşmiştir. Ortalama
yıllık enflasyonun 2011 yılında % 2,7,
2012 yılında ise % 2,2 olarak
gerçekleşmesi beklenmektedir. 2010
yılında Malta’da yıllık ortalama enflasyon
yıllık % 2 olarak gerçekleşmiştir. Sonuç
olarak tahmin dönemi boyunca ortalama
enflasyonun Euro Alanı ortalamasının
üzerinde gerçekleşmesi beklenmektedir.

Tahmin döneminde hizmet sektörü
enflasyonu TÜFE artışına en fazla katkı
sağlayan bileşen olacaktır. Bunun sebebi
ise hizmetlerin enflasyon sepetindeki
önemli ağırlığıdır.
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Bütçe pozisyonunda iyileşme devam
edecek

Bütçe açığı, 2010 yılında GSYH’nin %
3,6’sı olarak gerçekleşmiştir, bu durum
2009 yılındaki bütçe açığı oranı olan %
3,7’e (GSYH’nin yüzdesi olarak) göre
sınırlı bir iyileşmeyi göstermektedir.

Toplam cari giderler % 3,5 oranında
artmıştır. Brüt sabit sermaye oluşumu ise
AB fonlarından yeterli bir şekilde
faydalanamamanın da etkisiyle durağan bir
görünüm seyretmiştir.

Bütçe gelirleri açısından bakıldığında vergi
gelirlerinde sınırlı bir artış gerçekleştiği

görülmekte olup, bu durumun temel sebebi
ekonomideki toparlanmanın daha çok
ihracat ve yatırım gibi düşük vergi geliri
katkısı sağlayan bileşenlere dayanmasıdır.
Toplam gelirler ise bir önceki seneye göre
% 2,8 oranında artmıştır.

Bütçe açığının 2011 yılında GSYH’nin %
3’ü civarında gerçekleşmesi
beklenmektedir. Açıktaki azalmanın büyük
kısmı kriz sırasında alınan teşvik
önlemlerinin yürürlükten kalkması
yüzünden gerçekleşecektir. 2012 yılında
da, mevcut politikaların sürdürüldüğü
varsayımı altında,  bütçe açığının % 3
seviyesinde gerçekleşmesi beklenmektedir.
Bunun sebebi ise artan vergi gelirlerinin,
kamu sektöründeki ücret ödemelerinde ve
sosyal transferlerde yaşanacak artışlarla
dengelenecek olmasıdır.

Toplam kamu borcunun GSYH’ye oranı
2008 yılından 2010 yılına kadar yaklaşık
6,5 puan artmıştır. Tahmin dönemi
boyunca bu oranın artması beklenmektedir.
Air Malta’nın yeniden yapılandırılması
sürecinin ilave kamu harcamalarına yol
açabileceği ve bu durumun da bütçe açığı
ve borç stoku üzerinde risk yaratması
oldukça muhtemeldir.
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18. HOLLANDA

Büyüme yeniden dengeleniyor…

Net ihracata dayalı ekonomik büyüme

2009 yılında % 4 oranında daralan
Hollanda ekonomisi 2010 yılında dış
sektörün etkisiyle % 1,8 büyürken, iç
talebin büyümeye katkısı negatif kalmaya
devam etmiştir.

Özel tüketimlerdeki artış 2010 yılında
pozitife dönmüş, ancak yalnızca % 0,4
oranında yükselmiştir. Bu durumda,
işsizlik oranındaki artış ve ücretlerdeki
yükselişin görece düşük kalması etkili
olmuştur. Tüketici güveni, bir miktar
iyileşmekle birlikte yıl boyunca negatif
kalmaya devam etmiştir. 2010’un ikinci ve
üçüncü çeyreğinde sabit kalan tüketim
dördüncü çeyrekte çeyrek bazında % 0,5
oranında artmıştır. Bu artışta görece soğuk
geçen kış mevsiminin enerji tüketimini
artırması etkili olmuştur.

Yatırım harcamalarındaki artış 2009
yılında olduğu gibi 2010 yılında da negatif
kalmaya devam etmiş, ancak yatırım
bileşenleri oldukça farklı seyir
sergilemişlerdir. İnşaat sektöründeki
yatırımlar 2009 yılına kıyasla daha da
gerilerken, teçhizat yatırımları gayrisafi
sabit sermaye oluşumuna önemli ölçüde
katkı sağlamıştır. Ancak teçhizat
yatırımları, kapasite kullanım oranlarının
uzun dönem ortalamasının oldukça altında
kalması nedeniyle temel olarak yenileme
ihtiyacından kaynaklanmış ve halen kriz
öncesi seviyesine ulaşamamıştır.

Hollanda ekonomisi dünya ticaretindeki
güçlü iyileşmeden önemli ölçüde
faydalanmış ve net ihracat ekonomik

büyümenin en önemli itici güçlerinden biri
olmuştur. Net ihracata dayalı ekonomik
büyüme ticaret dengesinde iyileşme
sağlarken, cari işlemler hesabındaki
fazlaya da pozitif katkı sağlamıştır. Cari
hesap dengesindeki iyileşmede özellikle
birincil gelir dengesindeki iyileşme etkili
olmuş ve cari fazla kriz öncesindeki
GSYH’nin % 6,5’u seviyesinin üstüne
çıkmıştır.

İyileşmenin geniş tabana yayılmasıyla
birlikte büyümenin kademeli olarak
yavaşlaması bekleniyor

Ekonomik aktivitenin canlılığını
sürdürerek 2011’de % 1,9 ve 2012’de %
1,7 oranında artacağı tahmin edilmektedir.
Bu oranlar 2009 yılında yaşanan ciddi
daralma dikkate alındığında ılımlı
görünmekte ve krizin ardından yumuşak
bir iyileşme sürecine işaret etmektedir.
Reel GSYH’nin ancak 2012’nin ilk
çeyreğinde kriz öncesi seviyesine ulaşması
beklenmektedir.

Tüketici güveni negatif kalmaya devam
etmekle birlikte, 2011’in ilk aylarında
iyileşme sinyalleri vermeye başlamıştır.
İşgücü piyasasındaki kademeli iyileşmenin
hem istihdamı hem de ücretleri artırması
ve bunun sonucunda hanehalkının
harcanabilir gelirindeki iyileşmenin özel
tüketimi olumlu etkilemesi
beklenmektedir. Bununla birlikte, reel
harcanabilir gelirin enflasyonda beklenen
artıştan olumsuz etkileneceği tahmin
edilmektedir. Ayrıca, bütçe dengelerinin
sağlanmasına yönelik tedbirlerin daha
düşük kamu istihdamı, kamu sektöründeki
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ücret normalleştirmesi ve daha yüksek
vergi yüküne bağlı olarak tüketimdeki
artışı sınırlaması beklenmektedir. Sonuç
olarak, reel harcanabilir gelirin tahmin
döneminde ılımlı bir şekilde artması
öngörülmektedir. Refah etkilerinin 2011
yılında özel tüketim üzerinde fazla etkili
olmayacağı tahmin edilmekte ve özel
tüketimdeki artışın 2010 yılındaki % 0,4
seviyesinden 2011’de % 0,8’e, 2012’de ise
% 1,1’e yükselmesi beklenmektedir.

Kapasite kullanım oranları ve üretici
güvenindeki iyileşmeye bağlı olarak,
yatırım harcamalarının 2011 ve 2012
yıllarında ekonomik büyümeye katkısının
pozitif olması öngörülmektedir. 2012’de
kriz öncesi seviyesine ulaşması beklenen
kapasite kullanım oranlarının yeni
yatırımları teşvik etmesi beklenirken,
inşaat sektöründe yatırımların durgun
kalmaya devam edeceği tahmin
edilmektedir. Kamu kaynaklı gayri safi
sabit sermaye oluşumunun 2012 yılında
kamu maliyesinin iyileştirilmesi amacıyla
alınan tedbirlere bağlı olarak gerileyeceği
öngörülmektedir. Sonuç olarak, yatırım
harcamalarının 2011 yılında % 3 ve 2012
yılında % 4 oranında artması
beklenmektedir.

Net ihracatın ekonomik büyümeye
katkısının tahmin dönemi boyuca pozitif
olması beklenmektedir. Ancak, büyüme
giderek daha az net ihracat ve daha fazla iç
talep kaynaklı gerçekleşecektir. Bu
durumda, iç talepteki artış ve dünya
ticaretindeki gelişmelerin normalleşmesine
bağlı olarak ihracat artışının yavaşlaması
etkili olacaktır. Net ihracatın büyümeye
katkısının 2010 yılındaki % 1
seviyesinden, 2011 yılında % 0,9’a ve
2012 yılında % 0,5’e gerilemesi
beklenmektedir. Bununla birlikte iç talebin

büyümeye katkısının 2010 yılındaki % 0,8
seviyesinden 2012’de % 1,2’ye
yükseleceği öngörülmektedir.

Enflasyon yükselişte

2009 ve 2010 yıllarında % 1 civarında olan
enflasyon oranının 2011 yılında enerji ve
işlenmemiş gıda fiyatlarındaki artışa bağlı
olarak % 2,2’ye yükselmesi
beklenmektedir. Bu artışların 2012 yılında
etkisini bir miktar yitireceği düşünülse de,
işgücü piyasasında devam eden
iyileşmenin 2011 ve 2012’de ücretler ve
birim işgücü maliyeti üzerinde yukarı
yönlü baskı oluşturacağı tahmin
edilmektedir. Ayrıca, özel tüketimde
devam etmesi beklenen artışın enflasyon
üzerinde ilave bir baskı oluşturacağı
tahmin edilmektedir. Sonuç olarak,
enflasyon oranının 2011 yılındaki % 2,2
seviyesinden sınırlı bir miktar gerileyerek
2012’de % 2,1 seviyesine düşmesi
beklenmektedir.

Bu makroekonomik senaryo hem pozitif
hem de negatif riskler içermektedir. Petrol
fiyatlarındaki ilave artışın küresel
iyileşmeyi yavaşlatma ihtimali dışa açık
Hollanda ekonomisi üzerinde negatif risk



72

oluştururken, yükselen piyasalardan
kaynaklanacak talep artışının büyümeyi
desteklemesi söz konusu olabilecektir.

İşgücü piyasasındaki kademeli
iyileşmenin devam etmesi bekleniyor

İşsizlik oranı 2009 yılında sınırlı miktarda
artarak % 3,7’ye, 2010 yılında ise % 4,5’a
yükselmiştir. Kriz nedeniyle GSYH’de
meydana gelen daralma göz önünde
bulundurulduğunda bu artışların ılımlı
seviyelerde olduğu görünmektedir. Bu
durumda işgücü piyasasının katı yapısı
etkili olmuştur. İşsizlik oranının tahmin
döneminde bir miktar düşmesi, ancak kriz
öncesine göre daha yüksek seviyelerde
olması beklenmektedir. İstihdamdaki
artışın 2011 yılında bütçe tedbirlerinden
olumsuz etkilenmesi nedeniyle özel sektör
kaynaklı olacağı tahmin edilmektedir. Orta
vadeli perspektif çerçevesinde, pozitif
ekonomik büyümenin hem işgücü arzını
hem de işgücü talebini artırması
beklenmektedir. Genel olarak, işsizlik
oranının aşağı yönlü bir seyir izleyerek
2011 ve 2012 yıllarında sırasıyla % 4,2 ve
% 4,0 olarak gerçekleşeceği tahmin
edilmektedir.

İşgücü piyasasındaki iyileşme ve enflasyon
artışının ücretler üzerinde yukarı yönlü
baskı oluşturması nedeniyle, nominal birim
işgücü maliyetinin tahmin döneminde
artması beklenmektedir.

Genel devlet dengesinde güçlü iyileşme
ve borç stokunda istikrar bekleniyor

2010 yılında bütçe açığının GSYH’ye
oranı % 5,4 seviyesinde olmuştur. Toplam
devlet harcamaları ekonomik krizin devam
eden etkileri nedeniyle, özellikle işsizlik
yardımlarındaki artışa bağlı olarak
artarken, ekonomik iyileşme toplam genel
devlet gelirlerini de artırmıştır. 2011
yılında bütçe dengesinin önemli ölçüde
iyileşme göstererek bütçe açığının
GSYH’nin % 5,4’ünden % 3,7’sine
gerilemesi beklenmektedir. Bu iyileşmede
temel olarak teşvik paketlerinin sona
ermesi ve uygulanan kamu maliyesine
ilişkin tedbirler etkili olacaktır. Genel
devlet dengesinin 2012’de daha da
iyileşmesi ve bütçe açığının GSYH’nin %
2,3’ü seviyesine gerilemesi
beklenmektedir.

2009’da GSYH’nin % 60,8’i seviyesinde
olan genel devlet borcu 2010’da
GSYH’nin % 62,7’sine yükselmiştir.
Genel devlet borcunun bankaların borç
itfası nedeniyle 2011 yılında daha da
artarak GSYH’nin % 63,9’una yükselmesi,
2012’de ise bu seviye civarında sabit
kalması beklenmektedir.
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19. AVUSTURYA

Daha güçlü ancak daha riskli büyüme

2010 yılındaki ihracat kaynaklı
canlanma daha fazla yatırım için
elverişli bir ortam oluşturuyor

Avusturya ekonomisindeki canlanma 2010
yılında artarak devam etmiştir. İlk çeyrekte
durgun bir seyir izleyen GSYH büyümesi,
ikinci çeyrek ile dördüncü çeyrek arasında
artarak yıllık bazda ortalama % 2
seviyesine ulaşmıştır. Büyümenin esas
kaynağı % 1,2 puanlık katkı ile net ihracat
olmuştur. Mal ve hizmet ihracında %
10,8’lik yüksek bir artış gerçekleşmiştir.

Brüt sabit sermaye oluşumu 2010 yılında
% 1,3 oranında düşerken, inşaat yatırımları
% 3,4 oranında azalmıştır. Ayrıca, inşaat
sektöründeki durağanlık devam etmiş olup,
yeni siparişler ve inşaat izinleri gibi öncü
göstergeler hala bir yükseliş sinyali
vermekten uzaktır. Teçhizat yatırımları
daha umut vericidir. İhracattaki güçlü
yükseliş, imalat sektöründeki kapasite
kullanım seviyesini artırmıştır.

Ekonomik daralma süresince istikrar
sağlayıcı bir rol oynayan özel tüketim
talebi 2010 yılında ılımlı bir şekilde de olsa
artmaya devam etmiş ve yılı % 1’lik bir
artışla tamamlamıştır. Bu artış esasen,
işgücü piyasasındaki olumlu gelişmeleri de
yansıtmaktadır. Tüketici güveni de
2010’un ikinci yarısında ve 2011’in ilk
birkaç ayında oldukça olumlu bir seyir
izlemiştir.

2011 ve sonrası – iç talep tekrar güç
kazanmakta

Avusturya ekonomisindeki canlanma
devam etmektedir. En son verilere göre
sanayi üretimindeki yükseliş trendinin
devam edeceği öngörülmektedir.
Avusturya ekonomisi Alman ekonomisinde
yaşanan gelişmelerden doğrudan, Latin
Amerika ve Asya’nın yükselen
ekonomilerinden kaynaklanan güçlü
talepten ise dolaylı olarak
faydalanmaktadır. İşgücü verimliliğindeki
artış 2010 yılında devam ederken, birim
işgücü maliyetlerindeki yükseliş
durmuştur.  İşgücü verimlilik artışının
2011-2012 yıllarında da olumlu
seyredeceği, buna karşılık ücret artışlarının
sınırlı kalacağı tahmin edilmektedir.
Ayrıca, birim işgücü maliyetlerinin
azalacağı ve ilgili pazarlardaki talebe bağlı
olarak güçlü ihracat artışını destekleyeceği
öngörülmektedir.

Makine teçhizat yatırımlarının büyümeyi
destekleyen önemli bir faktör haline
geleceği tahmin edilmektedir. Hızla artan
kapasite kullanımı nedeniyle şirketlerin
sermaye stoklarını yenileme ve
genişletmeye devam etmeleri
beklenmektedir. Kapasite kullanım oranı
uzun dönem ortalamasını aşarak Nisan
2011 itibarıyla % 86,3 seviyesine
ulaşmıştır. İnşaat yatırımlarındaki
canlanma aşamalı olarak 2011’in sonları ve
2012 yılı içinde gerçekleşebilecektir.
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Özel tüketim harcamalarındaki artışın
2011-2012 döneminde yaklaşık % 1
seviyesinde kalacağı öngörülmektedir.
2011 yılı başlarındaki yüksek enerji ve
gıda fiyatları enflasyonun artmasına neden
olacak ve hanehalkının harcanabilir geliri
ile tüketici talebi üzerinde olumsuz etkiler
yaratacaktır. Enflasyondaki artış nedeniyle
reel ücretlerin 2011 yılında düşeceği, 2012
yılında ise tekrar yükseleceği tahmin
edilmektedir.

Reel GSYH’nin 2011 yılında % 2,4, 2012
yılında ise  % 2 oranında büyüyeceği
tahmin edilmektedir.

Enflasyonun 2011 yılında yeniden
canlanması

2010 yılının önemli bir bölümünde %
2’nin altında kalan enflasyon Mart 2011’de
% 3,3 seviyesine ulaşmıştır. Bu yıllık
artışın yaklaşık üçte birlik bölümü motorlu
araçlar ve ısınma amaçlı yakıt
fiyatlarındaki artıştan kaynaklanmaktadır.
Enflasyonun 0,4 puanlık kısmı ise mali
tedbirler çerçevesinde sigaralar üzerinden
alınan vergilerde yapılan artıştan
kaynaklanmaktadır. Toptan eşya fiyatları
Mart ayında geçen yıla göre % 12 oranında
artmıştır. Çekirdek enflasyon bu fiyat
artışlarından etkilenmiştir. Bu fiyat
artışlarının hizmet fiyatlarına da yansıması
olmuş ve hizmet fiyatlarında yıllık artış
Ocak 2011’de % 1,2 seviyesinden Mart
2011’de % 2,3 seviyesine çıkmıştır.
Enflasyondaki yükseliş ücret artışlarının
üzerinde gerçekleşmesi nedeniyle
satınalma gücü azalmıştır. Bu etkilerin
2012 yılı itibariyle aşamalı olarak
azalacağı ve enflasyonun daha düşük bir
seviyeye geleceği tahmin edilmektedir.

İş gücü piyasasındaki iyileşme devam
edecek

Ekonomik daralmanın boyutları göz önüne
alındığında, 2009 yılında % 1,5 oranında
azalan istihdam nispeten iyi bir görünüm
sergilemiştir. 2010 yılında istihdam
olanakları artmaya başlamış ve hizmet
sektöründe sürekli artan iş gücü talebi ve
sanayi kesiminde istihdamdaki
canlanmanın desteğiyle yıl sonu itibarıyla
toplam istihdam artmaya başlamıştır. 2011
yılı Mart ayı itibarıyla % 14 olan işsizlik
oranı Kasım 2009’daki zirveyle
karşılaştırıldığında daha düşük seviyededir.
Ancak bu seviye kriz nedeniyle işsizlikte
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ortaya çıkan artışın ancak yarısını telafi
etmeye yetmektedir. İş gücüne katılım
oranı 2010 yılında 0,5 puanlık bir artışla %
77,4 seviyesine yükselmiştir. Buna bağlı
olarak, 2011 ve 2012 yılları için % 1’in
biraz altında bir seviyede gerçekleşeceği
öngörülen istihdam artışlarının işsizlikte
sınırlı bir düşüş sağlaması muhtemeldir.

İstatistiki revizyon bütçe açığı rakamını
artırmaktadır

“Bütçe Açıkları ve Kamu Borçlarına
İlişkin Rehber”de yer alan kuralların
uygulanması hakkında Avusturya
makamları ve Eurostat arasındaki yapılan
görüşmelerden sonra, 31 Mart 2011
tarihinde Avusturya kamu maliyesi
rakamları 1995 yılından başlayarak revize
edilmiştir. 2006 yılına kadar olan döneme
ilişkin değişiklikler daha önemsiz iken,
2007-2010 dönemine ilişkin değişikliklerle
bütçe açığı GSYH’nin % 0,4’ü ile % 1’i
arasında yükselmiştir. 2009 yılında %  4,1
olan genel devlet bütçe açığı 2010 yılında
% 4,6 seviyesine yükselmiştir. Bu yükseliş
tamamen yukarıda bahsi geçen istatistiki
revizyondan kaynaklanmıştır. Bu revizyon
olmaksızın her iki yılda da bütçe açığı
GSYH’nin yaklaşık % 3,5’i seviyesine
gelecektir. Bazı ihtiyari tedbirler (çocuklu
ailelere vergi muafiyeti ve serbest meslek
erbabına yapılan vergi indirimleri gibi
2009 yılı vergi reformunun bazı bölümleri)
2010 yılında yürürlüğe girmiş ve bütçeyi
GSYH’nin % 0,25’i kadar bir yük altına
sokmuştur. Yatırımlar için birikimli
amortisman düzenlemesi (sabit varlıklar
için Ocak 2009’da yasalaşmıştır) 2010
yılında bütçeye belirli ölçüde yük
getirmiştir. Ancak, vergi gelirlerinde
gerçekleşen beklenenden fazla artış ihtiyari
tedbirlerin bütçedeki olumsuz etkisini
büyük ölçüde karşılamıştır. 2010 yılında

yapısal bütçe dengesinde tahmin edilen
bozulma ”kötü banka”  (GSYH’nin
yaklaşık % 0,4’ü civarında)
yükümlülüklerini de kapsamaktadır

Ekonomideki olumlu gelişmeler sayesinde
uygulanması kolaylaşan kamu maliyesine
ilişkin tedbirlerin 2011 yılında hayata
geçirilmesi öngörülmektedir. Bunun
sonucunda bütçe açığının GSYH’ye
oranını 2011 yılında % 3,7 ve 2012 yılında
% 3,3 seviyesine ineceği tahmin
edilmektedir. Avusturya Hükümetinin
önceliği 2012 yılı itibarıyla GSYH’nin %
3’ünden daha düşük bir bütçe açığına
ulaşmaktır. Ancak, yukarıda belirtilen
revizyon bu planı zora sokmaktadır.

2010 Aralık ayı sonunda, Avusturya
Parlamentosu 2011 yılı için Avusturya
kamu maliyesini sürdürülebilir bir duruma
geri getirmek amacıyla GSYH’nin yaklaşık
% 0,75’i tutarında bir tedbir paketi içeren
bütçe kanununu kabul etmiştir. Son küresel
finansal krize cevaben geliştirilen ve mali
sektörün istikrara kavuşturulması için
Avusturya makamları tarafından
yüklenilen maliyete mali kuruluşlardan da
katkı almak amacıyla getirilen banka
vergisi (GSYH’nin % 0,2’si seviyesinde)
paketteki en büyük kalemi oluşturmaktadır.
Ancak, krediler üzerinden alınan bir harcın
kaldırılmasıyla Avusturya makamlarının
katlandığı maliyete katkı sağlamaya
yönelik etki hafifletilmiştir. Paketteki diğer
bir önemli unsur akaryakıt ve sigaralar
üzerinden alınan vergilerde yapılacak
artıştır (bileşik etkisi GSYH’nin yaklaşık
% 0,2’si seviyesinde). Bunların yanı sıra
uçak biletlerine vergi getirilmesi, özel
kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen varlık
satışlarına uygulanan vergide bir artış
yapılması ve daha az çevre dostu olan
araçların tescil ücretlerinin yükseltilmesi
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gibi unsurlar da pakette yer almak olup,
bahse konu tedbirlerin bütçe üzerindeki
toplam etkisinin sınırlı olacağı tahmin
edilmektedir.

Harcama tarafındaki tedbirler esas olarak
aile indirimleri ve emeklilik ödeneklerinde
yapılacak kesintilerin yanı sıra uzun süreli
bakım alanında tasarrufları kapsamaktadır.
İdari maliyetlerde bir takım indirimler
yapılması da öngörülmektedir. Bu harcama
tedbirlerinin etkileri, kısa süreli çalışma
uygulamaların aşamalı olarak
kaldırılmasıyla birlikte iş gücü piyasasına
yapılan devlet yardımlarında ortaya
çıkacak düşüşle örtüşecektir. Ancak
konsolidasyon çabası, hükümeti oluşturan
koalisyon ortakları tarafından
kararlaştırılan eğitim, AR-GE ve binalara

ısı yalıtımı yapılması alanındaki ilave
harcamalarla kısmen dengelenmiş
olacaktır.

1999 yılından sonraki dönem için istatistiki
revizyona bağlı olarak, 2010 yılında kamu
borcu GSYH’nin % 72’i seviyesini
geçmiştir. Revizyon gerek bütçe açığı
verilerinin yukarıda belirtilen şekilde
uyumlaştırılmasından gerekse de yalnızca
borç üzerinde etkisi olan diğer kalemlerin
(örneğin nakit teminat uygulaması ve
bölgesel konut birimi) yeniden tasnifinden
kaynaklanmaktadır. Tahmin dönemi
boyunca, kamu borç oranının GSYH’nin
2011 yılında % 74’üne ve 2012 yılında %
75’i seviyesine çıkarak sürekli bir biçimde
yükseleceği tahmin edilmektedir.
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20. POLONYA

Güçlü özel talep hızla alınan mali tedbirlerin etkilerini telafi ettiği için ekonomik
canlanma sürüyor

İhracat ve esnek işgücü piyasası
tarafından desteklenen geniş tabanlı
toparlanma

2009 yılında % 1,7 olan reel GSYH
büyümesi 2010 yılında % 3,8’e
yükselmiştir.  2009 yılında sert bir
ekonomik daralma yaşayan ülkelerle
kıyaslandığında ekonomik toparlanma
görece sınırlı kalmışsa da güçlü bir tabana
dayanmıştır. Polonya’daki reel GSYH
seviyesi 2007 yılından itibaren kaydettiği
% 11’lik artışla AB üyesi diğer ülkelerden
çok daha fazla yükselmiştir.

2010 yılındaki reel GSYH büyümesi özel
tüketim ve stok yenileme kaynaklıdır.
Düzelen iş gücü piyasası koşulları özel
tüketimi desteklerken, dış talepteki
canlanma içerde imalat sektörünü
hareketlendirerek stok devir hızını
güçlendirmiştir. AB fonları kamu yatırım
harcamalarını desteklemeye devam etmiş,
özel sektör yatırımları ise küresel
ekonomik görünümdeki belirsizlikler ve
kredi arzının sınırlı kalması nedeniyle
düşük kalmıştır. Genel olarak, yatırımlar
2010 yılında % 2 azalmıştır. Ulusal paranın
değer kazanması ve güçlenen iç talebin
ithalata yönelik talepte yükselişe yol
açması nedeniyle net ihracatın büyümeye
katkısı az da olsa negatif olmuştur.

Yatırım harcamaları arttıkça
toparlanma genişliyor

Reel GSYH’nin 2011 yılında % 4 ve 2012
yılında % 3,7 oranında artacağı tahmin

edilmektedir. Büyümenin temel
kaynaklarının kademeli bir şekilde gelişen
iş gücü piyasası (özellikle özel sektörde
artan ücretler), toparlanan tüketici ve özel
sektör güveni, özel sektör yatırımlarında
uzun zamandır beklenen ve yüksek
kapasite kullanım oranları ve karlılık
artışları ile desteklenen yükselme ve artan
yabancı sermaye girişleri olacağı
düşünülmektedir.

Özel sektör yatırımlarının iki yıllık bir
düşüşün ardından 2011 yılında yükselmesi
beklenmektedir. Birçok şirket küresel
ekonomik görünümdeki belirsizlik
nedeniyle kriz döneminde yatırımlarını
askıya almıştır. Küresel ekonomik
görünümdeki iyileşme, yüksek kapasite
kullanım oranları ve şirketlerin güçlü mali
durumları göz önüne alındığında,  bu
yatırım projelerinin orta vadede
uygulanması muhtemeldir. Son olarak,
sermaye oluşumunun Euro 2012 Futbol
Şampiyonası için yapılan kamu altyapı
yatırımlarındaki güçlü artıştan olumlu
etkilenmesi beklenmektedir. Artan
istihdam, yükselen ücretler ve iyileşen
tüketici güveni, reel harcanabilir gelir ve
tüketimi (dolaylı vergilerdeki artış ve
yükselen enflasyonun bu etkiyi
sınırlandırmasına rağmen) olumlu
etkileyecektir. Hanehalkı tasarruf oranının
emeklilik sisteminde yapılan son
değişiklikler ve diğer mali tedbirlerin
etkisiyle düşmesi beklenmektedir. Genel
olarak, özel tüketim kriz öncesi dönem
seviyelerinin altında kalacak olsa da
tahmin dönemi boyunca aşamalı olarak
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yükselecektir. Artan iç talep, özellikle
büyüyen yatırımlar ithalatı artırarak
ihracatta devam eden güçlü yükselişin
etkisini azaltacağı için, dış ticaretin
büyüme üzerindeki etkisinin 2011 yılında
hafif olumsuz olması muhtemeldir.

Kamu yatırım ve tüketim harcamalarındaki
gelişmelere paralel olarak ekonomik
canlanmanın 2012 yılında bir miktar
yavaşlaması beklenmektedir. Buna
rağmen, iş gücü piyasasındaki durumun
daha da iyileşmesi ve kredi koşullarındaki
gevşeme sayesinde özel sektör
yatırımlarının artması nedeniyle reel
GSYH büyümesinin potansiyel büyümeye
yakın bir seviyede gerçekleşeceği tahmin
edilmektedir.

Bu senaryonun gerçekleşmesi konusunda
bazı riskler bulunmaktadır. Küresel
talepteki beklenenden daha güçlü
toparlanma ve risk alma iştahı ihracat ve
yatırımları olumlu etkileyecektir. Buna
karşın, kamu mali dengesinin
sağlanmasında yaşanacak bir gecikme
piyasaların algılamasını olumsuz
etkileyecek ve özel sektörün borçlanma
maliyetlerini artıracaktır.

Yabancı sermaye girişleri artarken cari
işlemler açığı büyümekte

Ekonomide yaşanan sert küçülmenin
ardından 2009 yılında geçici bir süre için
GSYH’nin % 2,1’i seviyesine gerileyen
cari işlemler açığının 2010 yılında
GSYH’nin % 3,1 seviyesine ulaşacağı
öngörülmektedir. Yatırımlardaki
toparlanmanın ithalata yönelik talebi
artırması nedeniyle cari açığın tahmin
dönemi boyunca artmaya devam edeceği
ve GSYH’nin % 4 ‘ü seviyesini aşacağı
tahmin edilmektedir.  Küresel likidite
bolluğu ve faiz oranlarında artan
farklılıklar 2010 yılında özellikle kamu
borçlarının finansmanına yönelik olmak
üzere portföy yatırımları ve diğer sermaye
girişlerinin artarak GSYH’nin % 8,7’si
seviyesine ulaşmasına yol açmıştır. Bunun
neticesinde gelir transferlerinde ortaya
çıkan artış nedeniyle cari açığın daha fazla
büyümesi beklenmektedir.

Enflasyon orta vadede hız kesecek

2009 yılında % 4 olan tüketici fiyatları
enflasyonu, krizden sonra ulusal para
birimindeki aşırı değer kaybının etkilerinin
ortadan kalkmasıyla 2010 yılında % 2,6
seviyesine düşmüştür. Ancak, yükselen
gıda ve enerji fiyatları ile kamu tarafından
belirlenen fiyatlar ve dolaylı vergilerdeki
(KDV ve özel tüketim vergisi) artışın
temel enflasyonu yükseltmeye başlaması
ile birlikte, tüketici enflasyonunun 2011
yılında % 3,8 seviyesine ulaşması
beklenmektedir. Artan ücret baskısına
rağmen, enflasyon endeksinin çekirdek
enflasyon endeksi dışında kalan
unsurlarında ortaya çıkan gelişmeler
sayesinde enflasyonun 2012 yılında % 3,2
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seviyesinde dengeye kavuşacağı tahmin
edilmektedir.

Görece düşük verimlilik artışlarına
rağmen, 2009-2010 yıllarındaki düşük
ücret artışları birim işgücü maliyetlerinin
kontrol altında tutulmasını sağlamıştır.
Geleceğe yönelik olarak, iş gücü arzında
ortaya çıkan kısıtlar ve krizin etkisiyle
ücretlerde görülen ılımlı seyrin ortadan
kalkması sonucunda tahmin dönemi
boyunca özel sektörde ücret artışları
olacağı ve bunun, kamu kesiminde
nominal ücretler dondurulmuş olsa da,
çekirdek enflasyonu artıracağı ve birim
işgücü maliyetlerini etkileyeceği
beklenmektedir.

İşgücü piyasası arz yönlü kısıtlamalarla
karşı karşıya

2009 yılındaki ılımlı artıştan sonra (% 1,1
puanlık artışla % 8,2’ye çıkmıştır) işsizlik
oranı, yapısal reformlar sebebiyle iş gücü
arzının artmasıyla 2010 yılında % 9,6
seviyesine çıkmıştır. Reel ücretlerde
öngörülenden daha sert gerçekleşen aşağı
yönlü düzeltme, 2009-2010 döneminde %
1 artan istihdam üzerindeki frenleyici
etkileri hafifletmiştir.

Kriz döneminde oluşan işgücü stoku
etkisine bağlı olarak işe alımlar sınırlı bir
düzeyde kalacağından istihdam artışının
2011 yılında % 1,1 ve 2012 yılında % 1
seviyesine ulaşacağı öngörülmektedir.
Bunun sonucunda işsizlik tahmin dönemi
sonu itibarıyla % 8,8’e düşecek, ancak orta
vadede, artan demografik baskılar iş gücü
arzındaki artışı kısıtlayacaktır. İç talebin
ekonominin rekabet gücüne zarar
vermeden kalıcı bir şekilde canlanması
için, dinamik istihdam yaratmaya ve
uzayan çalışma hayatına yönelik ilave
reformlara ihtiyaç durulmaktadır.

Önemli mali tedbirler

Ekonomik ve mali kriz ve krize karşı
getirilen önemli teşvik paketlerine bağlı
olarak 2009 yılında kamu maliyesinde
yaşanan önemli bozulmanın ardından,
bütçe açığı 2010 yılında da artmaya devam
etmiştir. Beklenenden daha yüksek
gerçekleşen GSYH büyümesi ve alınan
bazı küçük mali tedbirlere rağmen,
kurumlar vergisinden beklenenden daha
düşük gelir elde edilmesi, yatırım ve cari
harcamaların artması ve faiz
harcamalarının beklenenin üstünde
gerçekleşmesi nedeniyle bütçe açığı
GSYH’nin % 7,3’ü düzeyinden % 7,9
seviyesine yükselmiştir.

2011 yılı bütçesinde kamu mali dengesini
sağlamak için bir dizi reform
uygulanmıştır. Bu tedbirlerin, ekonomik
büyümedeki düzelme ile birlikte bütçe
açığını (geleneksel açık) önemli ölçüde
aşağı çekmesi beklenmektedir. Gelir
tarafında, bütçe açığı üzerindeki asıl
olumlu etki, özel emeklilik fonlarına
yapılan transferleri nominal ücretlerin %
7,3’ü düzeyinden % 5’i seviyesine indiren
emeklilik reformu değişikliğinden
kaynaklanmaktadır. Emeklilik reformu ile
tasarruf edilen tutar bütçeye gelir olarak
kaydedilecektir. Diğer tedbirler
kapsamında KDV oranlarında 1 puanlık bir
geçici artış, bazı KDV ve ÖTV muafiyet
uygulamalarına son verilmesi ve gelir
vergisi dilimlerinin dondurulması gibi
önlemler bulunmaktadır. Bu tedbirler ile
yüksek GSYH büyümesi nedeniyle vergi
tabanının genişlemesi ve kurumlar vergisi
işlemlerindeki gelişmeler sonucunda, 2010
yılında % 37,9 olan gelir oranının 2011
yılında % 40 seviyesine yükselmesi
beklenmektedir. Harcama tarafındaki
gelişmeler, esasen kamu kesiminde
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ücretlerin dondurulması (öğretmenler
hariç) ile yeni belirlenen ve zorunlu
olmayan mevcut harcama kalemlerindeki
reel artışı % 1 ile sınırlayan harcama
kuralından kaynaklanmaktadır. İlave
kesintiler (aktif iş gücü piyasası politikaları
ve cenaze masrafları için yapılan
harcamalar) ve erken emeklilik planlarının
2009 yılında kaldırılması ile birlikte, yeni
tedbirler sayesinde harcama oranlarında
daha fazla bir artış gerçekleşmeyeceği ve
2011 yılında % 45,8 seviyesinde
sabitleneceği beklenmektedir. Uygulanan
reformların ve makroekonomik ortamdaki
değişikliklerin bir sonucu olarak,  2010
yılında GSYH’nin % 7,9 olan geleneksel
açığın 2011 yılında % 5,8 seviyesine
düşmesi beklenmektedir.

Geleneksel açığın ilave tedbirlerle 2012
yılında GSYH’nin % 3,6’sı seviyesine
düşeceği tahmin edilmektedir. 2011
bütçesinde uygulanan temel tasarruf
tedbirlerinin (ücretlerin dondurulması,
harcama kuralı) 2012 yılında da

uygulamaya devam edilmesi ve yerel
yönetimlerin açıklarını sınırlandırmak
üzere ilave bir kural ile (bu kuralın bütçe
üzerindeki etkisi belirsiz olmasına rağmen)
tamamlanması beklenmektedir.  Merkezi
ve yerel düzeyde açıklanan kamu
yatırımlarındaki kesintilerle birlikte mali
kuralların harcama oranı üzerinde önemli
bir etki yapması ve 2011 yılında % 45,8
olan bu oranın 2012 yılında % 43,7
seviyesine düşmesi beklenmektedir.

Uygulanan ve açıklanan reformların
yapısal niteliği ve potansiyel büyümeye
yakın seviyede gerçekleşen ekonomik
büyüme göz önüne alındığında, 2010
yılında GSYH’nin % 7,4’ü olan yapısal
açığın geleneksel açığın izlediği seyri takip
ederek 2011 yılında % 5,3 ve 2012 yılında
% 3,1 seviyesine düşeceği tahmin
edilmektedir.

Kamu borcunun artış eğiliminin, 2011
yılında kabul edilen likidite yönetim
reformu ve hırslı özelleştirme planları
sayesinde önemli ölçüde yavaşlayacağı
tahmin edilmektedir. 2008 yılında
GSYH’nin % 47,1’i düzeyinden 2010
yılında  % 55 seviyesine gelerek gösterdiği
hızlı yükselişten sonra  borç oranının 2011
yılında az bir artışla % 55,4 seviyesine
yükseleceği ve 2012 yılında % 55,1
seviyesine düşeceği öngörülmektedir.
Ancak, döviz kurlarındaki yüksek
değişkenlik ve bunun yabancı para
cinsinden kamu borcu üzerindeki etkileri
nedeniyle, öngörülen borç rakamları
konusunda önemli ölçüde belirsizlik
bulunmaktadır.
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21. PORTEKİZ

Ekonomik Dengenin Yeniden Sağlanması Dönemi

Piyasaların artan baskısı uluslar arası
mali yardım talebine yol açtı

Portekiz 7 Nisan tarihinde, AB ve IMF’den
mali yardım talebinde bulunmuştur.
Avrupa Komisyonu, IMF ve Avrupa
Merkez Bankası temsilcilerinden oluşan
bir heyet ile Portekiz makamları arasında
yürütülen müzakereler sonucunda 3 Mayıs
tarihinde 2011-2014 dönemine ilişkin bir
Ekonomik Uyum Programı üzerinde
anlaşmaya varılmıştır. Program
kapsamında Portekiz’e, AB, Euro
bölgesine dahil ülkeler ve IMF’den
sağlanacak 78 milyon Euro civarında dış
mali kaynak sağlanması kararlaştırılmıştır.
Yürütülen müzakerelerde Portekiz
tarafından, üç ayaklı bir stratejinin
uygulanması taahhüt edilmiş olup; (i) Orta
vadede kamu borçlarının GSYH’ye
oranının azaltılması amacıyla (yetkili
makamlar 2013 yılı itibarıyla bütçe açığını
GSYH’nin % 3’ü seviyesine indirmeyi
taahhüt etmiştir)  kamu-özel sektör
ortaklıkları ve kamu iktisadi teşekkülleri
üzerinde kurulacak daha iyi bir mali
kontrol sistemi ve yapısal mali önlemler ile
desteklenen güvenilir ve dengeli bir kamu
maliyesinin iyileştirilmesi stratejisinin
oluşturulması, (ii) işgücü piyasalarında,
yargı sisteminde, sanayi sektörü ile konut
ve hizmet sektörlerinde yapılacak yapısal
reformlarla potansiyel büyümenin
artırılması, yeni iş imkanları yaratılması ve
rekabet gücünün geliştirilmesi ve (iii) mali
sektörün alınacak çeşitli tedbirlerle
desteklenmesi bu stratejinin ana unsurlarını
oluşturmaktadır.

Mali yardım talebi öncesinde, kamu
maliyesindeki olumsuz gelişmeler ve
ekonomik büyümeye ilişkin kötümser
beklentiler tahvil piyasalarında güven
kaybına ve baskıların artmasına yol
açmıştır. Dış finansmana önemli ölçüde
bağımlı olan bankacılık sektörü giderek
piyasalardan kaynak temin edemez hale
gelmiş ve büyük ölçüde Euro sisteminden
finansman sağlamaya başlamıştır.
Parlamento’nun İstikrar Programını
onaylamaması, Sokrates başkanlığındaki
azınlık hükümetinin 24 Mart tarihinde
istifa etmesine yol açmıştır. Portekiz’in
kredi notunda arka arkaya yapılan
indirimler sonucunda faiz oranları, uzun
dönemde kamu maliyesini sürdürülebilir
olmaktan uzaklaştıran seviyelere
yükselmiştir.

2010 yılında, Portekiz’in GSYH’si % 1,3
oranında büyümüştür. Ancak, bu pozitif
büyüme oranı büyük ölçüde ihracatı ve
özel tüketimi artıran istisnai etkenlere bağlı
olarak gerçekleşmiştir. Özel tüketimdeki
artış, özellikle Temmuz 2010 ve Ocak
2011 tarihinde yapılan KDV artışlarının
beklentiler üzerindeki etkisinden
kaynaklanmıştır. Dış ticaretin büyümeye
önemli katkısı olmasına rağmen, 2010
yılında Portekiz ihracattaki pazar payının
% 0,9’unu kaybetmiştir. Fiyat ve maliyet
alanındaki gelişmeler, Portekiz’in rekabet
gücünde geçen sene GSYH’sinin % 10’u
seviyesinde olan cari açığını
dengelememeye yetecek ölçüde hızlı bir
düzelme gerçekleşmediğini
göstermektedir.  Benzer şekilde, enerji
fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak
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enflasyonun görece düşük gerçekleşmesi
gibi geçici faktörler, oldukça güçlü olan
özel tüketimi olumlu etkilemiştir. Ayrıca,
geçen senenin sonunda dolaylı vergilerde
artış olacağına yönelik beklenti nedeniyle
bazı harcamalar öne çekilmiştir. Genel
ekonomideki zayıflık ve işsizlikteki
tırmanış, 2008 yılında % 3,5 seviyesinde
olan bütçe açığının önemli ölçüde artarak,
2009 yılında % 10’un üzerinde, 2010
yılında ise % 9 seviyesinde
gerçekleşmesine neden olmuştur.

Uyum programından kaynaklanan
daralma devam ediyor

Ekonomik göstergeler, 2011’in ilk
çeyreğinde iç talebin önemli ölçüde
azaldığını, buna karşılık ihracatta süregelen
dinamizmin etkisiyle sanayi üretiminin bir
miktar toparlandığını ortaya koymaktadır.
Aynı zamanda, bankaların kredi koşullarını
daha da sıkılaştırdığı bir dönemde,
hanehalkı ve mali sektör dışındaki
şirketlerin bilançolarını daha hızlı bir
şekilde düzeltmeleri beklenmektedir. Kredi
ve likiditedeki daralma sürecinin bu tahmin
dönemi boyunca devam etmesi
beklenmektedir.

İş gücü piyasası koşullarının daha da
kötüleşmesi, kamu kesiminde önemli ücret
kesintileri, KDV artışı nedeniyle tüketici
fiyatlarındaki geçici yükseliş ve tüketici
kredilerindeki daralma gibi faktörlerin,
tahmin dönemi boyunca hanehalkı tüketim
harcamaları üzerinde azaltıcı bir etki
yaratması beklenmektedir. Bu nedenle özel
tüketim harcamalarının bu yıl % 4,5 ve
2012 yılında % 4 oranında azalacağı
öngörülmektedir. Yoğunlaştırılmış mali
konsolidasyon çabalarının bir sonucu
olarak, kamu harcamalarının 2011 yılında
% 6, 2012 yılında ise % 4,5 oranında
azalacağı, kamu yatırımlarının ise bu iki
yılda toplam % 25 oranında düşeceği
hesaplanmıştır. İç tüketim
harcamalarındaki büyük düşüşün özel
sektör yatırımları üzerinde de önemli etki
yaratacağı öngörülmektedir. Özel sektör
yatırımlarının uzun süredir devam eden
aşağı yönlü trendi koruyarak, 2011 yılında
% 10 ve 2012 yılında % 7,5 düşeceği
beklenmektedir. Sonuç olarak, tahmin
döneminde iç talepte % 10’luk bir daralma
yaşanacağı tahmin edilmektedir.

Yurtdışı talepteki büyüme tahminine
uygun olarak, 2011-2012 döneminde
ihracatın yıllık % 6 oranında artacağı
öngörülmektedir. Ağırlıklı olarak dayanıklı
tüketim ve yatırım malları gibi ithal
mallara yönelen iç talepte öngörülen güçlü
daralma nedeniyle ithalat önemli ölçüde
düşecektir. 2011-2012 döneminde
ithalattaki toplam % 8’lik azalmanın ve
ihracattaki canlanmanın aynı dönemde
GSYH büyümesine yüzde olarak 7 puan
katkı sağlaması beklenmektedir.
İhracattaki bu artış iç talepteki daralmayı
tamamen karşılamayacağından tahmin
döneminde toplam üretimde % 4’lük bir
kayıp oluşması beklenmektedir. Diğer
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taraftan ekonominin iç tüketimden ihracata
kayması cari işlemler dengesinde önemli
bir gelişme kaydedilmesini sağlayacak ve
2010 yılında % 10 olan cari açık, 2011
yılında % 7,5, 2012 yılında ise % 5
seviyesine gerileyecektir. Ancak, birincil
açıkta öngörülen artışa bağlı olarak, net dış
borç seviyesinin 2012 yılında zirve
yapması beklenmektedir.

Zayıf iç talep, ücret ve fiyat baskısını
azaltıyor

Birim işgücü maliyetlerindeki düşüş
ekonominin yeniden dengeye gelmesine
yardım etmektedir. İstihdamdaki aşağı
yönlü trend 2010 yılının son çeyreğinde
artarak devam etmiştir. İstihdamın 2011
yılında % 1,5, 2012 yılında ise % 1
azalması beklenmektedir. Ekonominin
genelinde işçi başına tazminat rakamlarının
bu sene yavaşça azalacağı beklenmekte ve
2012 yılında yatay bir seyir izleyeceği
öngörülmektedir. Ayrıca, ekonomideki
daralma ve yapısal reformlar nedeniyle
fiyat artışlarının sınırlı bir düzeyde kalması
beklenmektedir. Tüketim mallarında
çekirdek enflasyonun tahmin döneminde
baskılanması muhtemeldir. Yine de, KDV
artışı ile petrol ve emtia fiyatlarındaki artış
nedeniyle yükselen temel enflasyonun,
2011 yılında yıllık ortalama % 3,4
seviyesinde gerçekleşeceği
öngörülmektedir. KDV sisteminde ürün
gruplarının yeniden belirlenmesi nedeniyle
önümüzdeki sene tüketici fiyat endeksinde
% 2’lik bir yükseliş olacağı tahmin
edilmektedir.

Ekonominin genel görünümüne ilişkin
riskler önemli ölçüde giderildi

Ekonomik tahminleri yukarı ve aşağı
yönde etkileyecek riskler bulunmaktadır.
İşgücü piyasasına ilişkin reformlar, gerekli
yasal düzenlemeler gecikmeksizin
yapılırsa, işgücü piyasası koşullarında daha
hızlı bir iyileşmeye ve iç talepte daha
çabuk bir toparlanmaya yol açarak yapılan
tahminleri olumlu şekilde etkileyecektir.
Faiz oranlarının daha da yükselmesi veya
bankacılık sektöründe kredilerde ve
likiditede beklenenden daha hızlı bir
daralma yaşanması sonucunda özel tüketim
ve yatırım harcamalarının daha fazla
etkilenmesi durumunun ise, yapılan
tahminler olumsuz etkilenecektir.

Kamu maliyesinin iyileştirilmesine
yönelik ciddi tedbirler

Önümüzdeki yılların, bütçe açığının
azaltılması ve kamu borcunun GSYH’ye
oranının düşürülmesine yönelik büyük
mücadelelerle geçmesi beklenmektedir.
2010 yılında GSYH’ye oranı % 9,1
seviyesine yükselen bütçe açığının, 2011
yılında GSYH’nin % 5,9’u ve 2012 yılında
ise % 4,5’i seviyesinde gerçekleşmesi
beklenmektedir.

2010 yılı gerçekleşmesi daha önce % 7,3
olarak tahmin edilen açık rakamından
oldukça yüksektir. Tahmin ile
gerçekleşme arasındaki bu fark, Eurostat
ve Ulusal İstatistik Kurumunun kamu
iktisadi teşekkülleri ve kamu-özel sektör
ortaklıklarına ilişkin istatistiki verileri
yeniden tasnif etmesinden, 2008 sonlarında
kurtarılan iki banka ile bağlantılı
maliyetlerin bütçeye yansımasından ve
2010 yılı bütçe uygulama döneminde bir
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emeklilik fonunun devletleştirilmesinden
kaynaklanmaktadır.

2011 yılına ilişkin planlar, 2011 yılı
bütçesinde tanımlandığı şekilde GSYH’nin
% 5,75’ine ulaşan bir mali tedbir paketine
ve aynı zamanda kısa süre önce alınan
ilave konsolidasyon tedbirlerine
dayanmaktadır.

Kamu maliyesinin iyileştirilmesi çabaları
geniş tabana yayılmakta ve harcamaları
azaltmak ve gelirleri artırmaya yönelik çok
çeşitli tedbirlerle desteklenmektedir.
Harcama tarafında alınan tedbirler
kapsamında, kamu kesimindeki ücretlerde
% 5’lik bir kesinti yapma, kadroları
azaltma, işsizlik ve aile yardımı gibi sosyal
transferlerde kesintiye gitme ve diğer
bütün sosyal harcamaları dondurma gibi
tedbirler bulunmaktadır. Ayrıca alınan bazı
ilave tedbirlerle örneğin sağlık sektörü gibi
bazı alanlarda harcamaların ve kamu
iktisadi teşekkülleri veya kamu
yatırımlarına aktarılan kaynakların kontrol
altına alınması amaçlanmaktadır. Gelir
tarafındaki iyileştirme çabaları, ağırlıklı
olarak 1 Ocak 2011 tarihinde yapılan %
2’lik KDV artışını kapsamaktadır. Ayrıca,
2010 yılı ortasında yapılan vergi artışının
gecikmeli etkisiyle 2011’de bütçe
gelirlerinin artması beklenmektedir. Sosyal
transferlerin tabanını genişletmek ve
yüksek fiyat ve harç uygulaması ve varlık
satışı yoluyla vergi dışı gelirleri artırmak
amacıyla bazı ilave tedbirler alınması
öngörülmektedir.

Portekiz’in 2012 yılında GSYH’nin % 3’ü
seviyesinde ilave tedbir alması
beklenmektedir. Harcama tarafında alınan
tedbirler, kamu idaresinde kaynakların
daha akılcı kullanımını, sağlık ve eğitim
alanında tasarrufa gidilmesini ve kamu
iktisadi teşekküllerinin giderlerinin
azaltılmasını, kamuda ücretlerde daha fazla
kesintisi yapılmasını, emeklilik
ödemelerinin azaltılmasını, nakit
transferlerin dondurulmasını
kapsamaktadır.  Programın gelir tarafında,
vergi tabanının daha da genişletilmesi
öngörülmektedir. Kurumlar ve gelir vergisi
bakımından vergi tabanının genişletilmesi,
vergi indirimlerinin ve özel uygulamaların
azaltılması ve emeklilik gelirine uygulanan
indirimin ücret gelirinden indirime
dönüştürülmesi yoluyla sağlanacaktır.
Ayrıca KDV oranlarının yapısı
değiştirilerek daha fazla mal ve hizmet,
standart ve yarı indirimli oranla
vergilendirilecek ve bazı özel ürün
gruplarına uygulanan tüketim vergisi oranı
artırılacaktır. Son olarak, varlık vergisi
düzeyinde sağlanan geçici istisnalar
azaltılacaktır.

Kamu borcunun GSYH içindeki payı 2011
yılında % 102 ve 2012 yılında % 107
seviyesine ulaşacaktır. Bunun 2013 yılında
bir dengeleneceği ve daha sonra düşüşe
geçeceği beklenmektedir. Yükselen borç



87

seviyelerinin faiz ödemelerinde hızlı bir
artışa yol açacağı, faiz ödemelerindeki
artışın en fazla bu dönem boyunca

görüleceği ve bütçe açığının daha hızlı
düşürülmesini sekteye uğratacağı
beklenmektedir.



88

22. ROMANYA

Uzun Bir Daralma Dönemi Ardından Toparlanma İşaretleri

Zayıf iç talep nedeniyle ekonomik
daralma uzun sürdü

2009 yılında yaşanan % 7,1’lik daralmanın
ardından, ekonomik aktivite 2010 yılında
% 1,3 oranında gerilemiştir. Ekonomideki
daralma dönemini uzun sürmesi, krize
kadar olan dönemde genişlemeci maliye
politikaları ve çoğunlukla yabancı para
cinsinden kredilerin hızla büyümesi
nenediyle güçlenen iç talepte gerçekleşen
aşağı yönlü sert düzeltmenin bir
sonucudur. Krizle birlikte, bütçe açığını
aşağı çekmek için kamu harcamalarını
kontrol altına almaya yönelik yeni mali
tedbirler uygulanmıştır. Bu tedbrilerin
çoğu 2010 yılının ikinci yarısında
uygulanmıştır. Bu nedenle, Euro
bölgesinde çoğu ekonomide toparlanma
görülmesine rağmen, Romanya’da
ekonomik daralma dönemi uzamıştır.

AB, IMF ve Dünya Bankası tarafından
sağlanan 20 milyar Euro’luk çok taraflı
mali yardım programının bir gereği olan
tedbirlerin uygulanmasında sağlanan
ilerleme, ülkedeki yatırımcılar arasında
güvenin tekrar tesis edilmesine yardımcı
olmuştur. Kredi temerrüt takası (CDS)
faizleri 2011’in ilk çeyreğinde düşmeye
devam etmiş ve krizin zirve yaptığı 2009
yılında gözlenen seviyelerin oldukça altına
inmiştir. Aynı zamanda döviz kuru da
2011’in ilk çeyreğinde güçlenmiştir.

Genel ekonomik görünümü geliştirecek ve
güveni güçlendirecek önemli ekonomik
reformlar geçtiğimiz aylarda
uygulanmıştır. Yeni emeklilik yasası,
emeklilik yaşını yükseltmiş ve erken

emeklilik gibi suistimallere karşı daha
etkili kontrol mekanizmaları getirmiştir.
Kamu kesimi çalışanları için uygulanacak
yeni birleşik ücret kanunu, kamuda
ilerlemeye ilişkin daha tutarlı bir çerçeve
sağlamakta ve aşırı prim ödemelerinin
kapsamını daraltmaktadır.

Ilımlı ekonomik toparlanma işaretleri
2010’un son çeyreğinde görülmeye
başlanmış ve ekonomi (bir önceki yılın
aynı dönemine göre) % 0,1 büyüme
kaydetmiştir. Bu büyüme esasen, güçlü
ihracat artışına ve sanayi kesiminde
yaratılan büyük katma değer artışına bağlı
olarak gerçekleşmiştir. Ancak,
ekonomideki reel ücretler yüksek
enflasyon nedeniyle gerilediğinden özel
tüketim harcamalarındaki büyüme hala
negatif bir görünüm sergilemektedir.
Ayrıca, düşük ücretler ve kamu kesiminde
geçici işten çıkarmalar kamu
harcamalarının düşük kalması sonucunu
doğurmaktadır.

Yavaş toparlanma 2011 yılında daha
güçlü yatırım ile desteklenmekte

2011’in ilk çeyreğinde ekonomik
büyümenin daha tatmin edici bir gelişim
göstereceğine dair olumlu işaretler
bulunmaktadır. Sanayi üretimi ve ihracat
artmaya devam ederken perakende ticaret
toparlanma sinyalleri vermektedir.
Tüketiciler dahil bütün kesimlerde güvenin
artmaya başlaması, krizin en kötü
döneminin geçtiğine ilişkin genel bir algı
olduğunu göstermektedir. İmalat
sanayiinde faaliyet gösteren şirketler
arasında ekonomiye ilişkin var olan olumlu
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beklenti çoktan tarihi bir seviyeye
ulaşmıştır.

2011 yılında reel GSYH’nin % 1,5
büyüyeceği tahmin edilmektedir. Daralma
döneminde bozulan brüt sabit sermaye
yapısının güçlenmesi ve özel tüketimde
ılımlı toparlanmann büyümede itici güç
olması beklenmektedir. Özel sektör
yatırımları, güçlü sanayi üretimi ve yeni
siparişler sayesinde sürdürülmeye devam
edecektir. Süregelen güçlü dış talep,
kapasite kullanım oranlarının yükselmesi
ile birlikte, şirketleri yeni ekipman yatırımı
yapmaya yöneltecektir. Çoğunlukla AB
fonları ile finanse edilen yeni altyapı
yatırımlarının hız kazanmasıyla kamu
yatırım harcamalarının da yükselmesi
beklenmektedir.

2011 yılında hanehalkı tüketim
harcamalarının, yatırımlara kıyasla daha
düşük seviyede de olsa artması
beklenmektedir. Geri dönmeyen krediler
2011’in ilk çeyreğinde daha da artmış,
sürekli yüksek düzeylerde seyreden
enflasyon hanehalkı satın alma gücünü
geriletmiştir. Bununla birlikte, tüketici
güveninde kaydedilen gelişme ve
istihdamdaki hafif toparlanmanın 2011
yılında tüketimi yükseltmesi
beklenmektedir.

2012 yılında tüketimdeki artış devam
edecek

GSYH büyümesinin, 2012 yılında % 2,5-3
olarak öngörülen potansiyel büyüme
oranın üstünde gerçekleşerek % 3,7
seviyesine ulaşması beklenmektedir.
Büyüme, güçlenen iç talebe daha fazla
bağlı hale gelecektir. Özel tüketimin
ücretlerin daha da artmasına bağlı olarak
toparlanması beklenmektedir. Geçmiş
yıllarda özel sektörde kısmen işçi
çıkarmalara bağlı olarak artan iş gücü
verimliliğinin, ücretlerin yükselmesine ve
ortaya çıkacak talep artışına bağlı olarak
daha fazla istihdam imkanına yol açması
beklenmektedir.

Kamu cari harcamalarının belirli ölçüde
artması ancak devam eden mali
konsolidasyon nedeniyle bu artışın sınırlı
kalması beklenmektedir. Hanehalkı
tüketim harcamalarının yanı sıra, ülke
altyapısını yenilemeye devam ettiği ve
şirketler iç ve dış talebe karşılık verdikçe,
yatırımlar 2012 yılında büyümenin en
önemli itici gücü olmaya devam edecektir.

Yapısal reformlar yapılmadığı için cari
açığın iyileştirilmesine yönelik çabalar
sekteye uğradı

Kaydedilen ciddi toparlanmanın ardından,
iç talepteki sert düşüş ve döviz kurunun
önemli ölçüde değer kaybetmesine rağmen
cari işlemler dengesi 2009 ve 2010 yılında
negatif bir görünüm sergilemeye devam
etmiştir. İhracat kapasitesi ve rekabet
gücünün artırılmasına yönelik yapısal
refromlar henüz yeterli düzeyde hayata
geçirilemediği için 2011 ve 2012 yılında
cari işlemeler dengesinde bir düzelme
beklenmemekte olup, 2011 yılında cari
işlemler açığının GSYH’nin % 4,5’i
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civarında sabitlenmesi beklenmektedir.
2011’in ilk aylarına ilişkin veriler, dış
ticaret açığının bir ölçüde azaldığını
göstermektedir. Ancak, güçlü iç talep ve
yatırım ve hizmetler kalemindeki hafif
kötüleşme nedeniyle 2011’in ikinci
yarısında dış ticaret açığındaki bu
azalmanın terse dönmesi beklenmektedir.
Cari işlemler açığının, özel tüketim
harcamalarındaki güçlü yükselişe bağlı
olarak 2012 yılında bir miktar artması
beklenmektedir.

Yüksek enflasyon para politikası önünde
engel oluşturmaya devam ediyor

2011 yılı için % 3 olarak öngörülmüş olan
yıl sonu enflasyon hedefinde önemli
ölçüde sapma yaşanacağı ve enflasyonun
% 5’in üzerinde gerçekleşeceği tahmin
edilmektedir. Beklenenden daha yüksek
enflasyon büyük ölçüde, 2011’in ilk
aylarında ulusal paranın değerlenmesi ile
kısmen dengelenen gıda ve emtia
fiyatlarındaki büyük yükseliş ve Temmuz
2010 tarihinde yapılan KDV artışının
etkisine bağlıdır. 2011 yılında yıllık
ortalama % 6,7 olarak öngörülen enflasyon
ile, politika faizlerinde indirime gitme
imkanı iyice daralmıştır. Enerji ve gıda
fiyatlarındaki artışın etkisinin ortadan
kalkmasıyla, 2012 yılında enflasyonun
önemli ölçüde hız keseceği
düşünülmektedir. Ancak enerji sektöründe
yapılması beklenen fiyatların serbest
bırakılmasına ilişkin düzenleme, henüz
uygulama planı ve takvimi belirlenmemiş
olmakla birlikte, enflasyonu yükseltme
riski taşımaktadır.

Kamu maliyesi2

Kamu maliyesinin iyileştirilmesi amacıyla
2010 yılının ortalarında uygulanmaya
başlayan (KDV oranlarının % 19’dan %
24’e çıkarılması, kamuda ücretlerin geçici
olarak % 25 azaltılması ve emeklilik dahil
sosyal harcamalarda % 15 kesintiye
gidilmesi gibi) oldukça kapsamlı
tedbirlerinin bir sonucu olarak, 2010
yılında bütçe açığı beklenenden daha iyi
gerçekleşerek GSYH’nin % 6,4’ü
seviyesine düşmüştür. Bahse konu
tedbirlerin sonucunda, KDV gelirleri
artmış, işçilere verilen tazminatlar azalmış,
buna karşılık iş gücü piyaslarındaki
olumsuz gelişmeler nedeniyle gelir ve
servet üzerinden alınan mevcut vergiler ve
sosyal güvenlik prim gelirleri düşmüştür.

Kamu iktisadi teşekküllerinin temerrüde
düşmüş borçları bütçeye beklenmedik bir

2 Kamu maliyesine ilişkin tahminler, Romanya
yetkili makamları tarafından Aşırı Açık Prosedürü
kapsamında Nisan 2011’de yapılan bildirimlere
dayanmaktadır.  Ancak, Romanya’nın bildirdiği Aşırı
Açık Prosedürü rakamlarının doğruluğu konusunda
Eurostat çekincelerini belirtmiştir. Bu nedenle, yeni
bilgiler ulaştığında kamu maliyesine ilişkin
tahminlerin revize edilmesi gerekebilecektir.



91

yük getirmiş ve özellikle kamu
kesimindeki şirketlere ilişkin risk
değerlendirmesinin ESA95 kurallarına
uygun olarak tekrar yapılması sonucu da
benzer bir durum ortaya çıkmıştır. Yetkili
makamlar halen kamu iktisadi
teşekküllerinin temerrüde düşmüş borç
stoklarını azaltmak ve artmasını önlemek
için yapısal refromlar üzerinde
çalışmaktadırlar.

Bütçe açığının GSYH içindeki payının
2011 yılında % 4,7 seviyesine düşeceği
öngörülmektedir. Gelir tarafına ilişkin
tahminlerde bütün temel vergilerin
değişmeyeceği varsayılmaktadır. Ancak,
aylık 740 RON’dan fazla emeklilik aylığı
alan emeklilerden sağlık sigortası katkısı

talep edilmeye başlanması nedeniyle
sosyal güvenlik prim gelirlerinin kısmen
artması beklenmektedir. Harcamaların
azaltılmasına ilişkin olarak 2010 yılında
alınan  tedbirler 2011’in ilk yarısında da
uygulanmaya devam edecektir. Emeklilik
maaşlarının dondurulması, ısıtmaya
yapılan sübvansiyonların azaltılması ve
kamu sektöründe kira limitlerinin devam
ettirilmesi gibi ilave tedbirlerle
harcamalarda daha fazla kısıtlamaya
gidilmesi ve mevcut tedbirlerin de
uygulanmasıyla mali dengelerdeki iyileşme
daha da belirgin hale gelebilecektir. 2012
yılında bir politika değişikliği olmadığı
varsayımıyla bütçe açığının GSYH
içindeki payının % 3,6 seviyesine düşeceği
tahmin edilmektedir.
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23. SLOVENYA

Belirgin Daralmanın Ardından Toparlanma Hızı Yavaş

2010 yılında ılımlı toparlanma

2009 yılında reel GSYH’nin Euro
bölgesinin bütününe nazaran daha sert bir
düşüş kaydetmesinin ardından, Slovenya
bugünlerde ihracat kaynaklı görece sessiz
bir toparlanma yaşamaktadır.  İhracata
ilişkin gelecek beklentileri, kriz öncesi ve
sırasında maliyetlerde ortaya çıkan rekabet
gücü kaybı ve ihracatın coğrafi olarak AB
ve Batı Balkanlara odaklanması nedeniyle
olumsuz etkilenmektedir. Büyümeyi
kısıtlayan diğer bir faktör inşaat
sektöründeki hızlı yükselişin ardından
yaşanan ani daralmadır. Bu hususlara
ilaveten, banka ve mali sektör dışındaki
şirketlerin bilançolarını düzeltme çabaları
sebebiyle reel sektöre sağlanan kredilerin
azalması da ekonomik toparlanmayı
olumsuz etkilemektedir. Bu gelişmelere
rağmen, Slovenya’nın ekonomik olarak
gelişmiş ülkeleri yakalama çabası devam
etmektedir.

2009’un üçüncü çeyreğinden itibaren
ihracata dayalı olarak devam eden
toparlanma, gerek Euro bölgesindeki
gelişmeler, gerekse yatırımlardaki önemli
gerileme nedeniyle son üç çeyrek boyunca
yaklaşık % 10 gerileyen reel GSYH
sebebiyle yeterince güçlü olamamıştır.
2010 yılında net ihracata ve stok
döngüsünün başlamasına bağlı olarak reel
GSYH’nin % 1,2 oranında büyümesi
beklenmektedir.  Zayıf bir işgücü
piyasasının varlığı, şirket borçluluk
oranlarının yüksek olması ve bankacılık

sektöründeki olumsuz gelişmeler iç talebi
sınırlandırmıştır.

İş gücü piyasası ekonomideki daralmaya
2010 yılında oldukça gecikmeli tepki
vermiş ve azalmaya devam eden istihdam
hanehalkı tüketim harcamaları üzerinde
olumsuz etki yaratmıştır. Ekonomik
daralma döneminde sözleşmelerin
yenilenmemesi sebebiyle iş kayıpları
yaşanırken, 2010 yılında imalat ve inşaat
sektörlerinde artan bir şekilde işten
çıkarmalar görülmüştür. İşsizlik 2010
yılında artmaya devam etmiş ve 2010 yılı
işsizlik rakamı % 8 olmuştur. Asgari ücrete
yapılan büyük oranlı artış ve yaşanan iş
kayıplarının etkisiyle iş gücü
maliyetlerinden kaynaklanan baskı 2010
yılında da devam etmiştir.

Bankacılık sektöründeki sıkıntılar ve mali
sektör dışındaki şirketlerin aşırı borçluluk
seviyeleri, daralmanın borç portföyleri
üzerindeki gecikmeli etkileri gerçekleştiği
için, brüt sabit sermaye formasyonundaki
düzelmeyi geciktirmiştir. Slovenya’nın en
büyük iki bankasının sermaye yapılarının
güçlendirilmesi gerekmektedir. Sermaye
yeterlilikleri düşük olan bankalar, sermaye
yapılarını GSYH’nin % 1’ini aşan
oranlarda güçlendirdikten sonra bile,
özellikle aşırı borçlu inşaat şirketleri ve
kredili işlemle alınan holding
şirketlerinden kaynaklanan risklere açık
durumdadırlar.
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Zayıf genel görünüm

İhracat 2011-2012 döneminde reel GSYH
büyümesinin itici gücü olacaktır. 2011
yılında reel GSYH artışının yaklaşık
yarısının ihracat kaynaklı olması
beklenmektedir. 2012 yılında net ihracatın
büyümeye katkısının azalacağı, ancak iç
talepteki toparlanmanın bu azalışı telafi
ederek, büyümeyi destekleyeceği
düşünülmektedir.

Tahmin dönemi boyunca ihracattaki
artışının ithalattaki artıştan daha fazla
olacağı düşünülmektedir. 2011 ve 2012
yılında ihracattaki artış oranının hız
kesmesi beklenmektedir. Buna karşılık
2010 yılında düşüşünü sürdüren hizmet
ihracatının artan bir hızla büyüyeceği
tahmin edilmektedir.

Cari işlemeler açığının, kısmen faiz
ödemelerinde öngörülen artış kısmen de
ticaret hadlerindeki bozulmanın etkisiyle
tahmin dönemi boyunca kötüye gideceği
düşünülmektedir.

2010 yılında % 1,2 oranında gerileyen iç
talebin, inşaat sektöründe büyümenin
başlaması ve hanehalkı tüketim
harcamalarının artmasıyla tahmin dönemi
boyunca yükseleceği öngörülmektedir. İş
gücü piyasalarında devam eden kötüleşme
ve 2010 yılında yapılan asgari ücret
artışından sonra ücretlerin sabit kalması
nedeniyle 2011 yılında hanehalkı tüketim
harcamalarında sınırlı bir artış olacağı
tahmin edilmektedir.  2012 yılında iyileşen
iş gücü piyasası koşulları ve artan
hanehalkı gelirlerinin, hanehalkı tüketim
harcamalarında daha hızlı bir büyümeye
yol açması beklenmektedir.

2010 yılında brüt sabit sermaye
oluşumunda yaşanan önemli azalma, inşaat
sektöründeki üretim düşüşünden
kaynaklanmıştır. Bu etkinin 2011-2012
döneminde ortadan kalkması ve 2011
yılında toplam yatırımlarda kısmi bir
büyüme yaşanması beklenmektedir.
Ancak, yatırımlardaki artış oranlarının kriz
öncesi dönemdeki seviyelerin oldukça
altında kalması beklenmektedir.

2011 yılında istihdam azalmaya devam
ediyor

İstihdamın, 2010 yılından gelen etkilere de
bağlı olarak 2011 yılında önemli ölçüde
düşeceği, ancak 2012 yılında yükselmeye
başlayacağı tahmin edilmektedir. 2011-
1012 döneminde, artan üretimin iş gücü
verimliliğini yükseltmesi, istihdamdaki
büyümenin ise gecikmeli görülmesi
beklenmektedir. Bu durum, ekonomik
daralma dönemindeki istihdam
dinamiklerinin tersine döneceğini
göstermektedir. Bununla birlikte, inşaat
sektöründe yaratılan katma değerin toplam
katma değer içerisindeki payının daha
sürdürülebilir düzeylere düşmesi
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durumunda, sektörde yaşanan istidam
düşüşünün süreceği düşünülmektedir.

Nominal ücretlerin 2011 yılında sınırlı
oranda artacağı, ancak ekonomideki
toparlanmanın hız kazanmasıyla birlikte
2012 yılında tekrar yükselmeye
başlayacağı beklenmektedir. Verimlilikte
ve ücretlerdeki bu gelişmelerin 2011
yılında birim işgücü maliyetlerini
kısıtlayacağı, ancak 2012’de istihdam ve
nominal ücretlerin artmasıyla birim işgücü
maliyetlerinin tekrar yükseleceği
öngörülmektedir.

Kriz ve toparlanma dönemi boyunca, birim
işgücü maliyetlerinin Euro bölgesindeki
ticaret ortaklarına kıyasla daha fazla artmış
olması, ülkenin Euro bölgesi içindeki
rekabet gücünü olumsuz etkilemiştir.

Enflasyonun, dünya emtia fiyatlarındaki
gelişmelerin etkisiyle 2011 yılında % 2,5
oranında yükseleceği ve nominal ücret
artışlarının tüketici fiyatlarına yansıması
sonucu 2012 yılında % 2 seviyesinin
üstünde tutunacağı tahmin edilmektedir.

Kamu maliyesinin harcamaların
kısılması suretiyle iyileştirilmesi

2009 yılında % 6 olan bütçe açığının
GSYH’ye oranı, ekonomide pozitif
büyümeye dönülmesi ve harcamaların
kısılmasına ilişkin ilk adımların atılmasıyla
birlikte, 2010 yılında % 5,6 seviyesine
gerilemiştir. Vergi alanında sağlanan yeni
muafiyetler ve kurumlar vergisinde indirim
yapma imkanı ile dengelenen özel tüketim
vergisindeki artışın etkisiyle, vergi
gelirlerinde kısmi bir artış kaydedilmiştir.

2009 yılında % 5,4 olan harcamalardaki
toplam artış % 1,8 seviyesinde tutulmuştur.
Birçok ikramiye ödemesinin yapılmaması,
ücret artışlarında uygulanan endeksleme
yönetiminin dışına çıkılması ve kamuda
kararlaştırılan ücret artışlarının ertelenmesi
yoluyla, kamu kesimi ücret ödemeleri
kontrol altında tutulmuştur. Sosyal
transferlerdeki artış oranının enflasyona ve
emeklilik maaşlarındaki artış oranının ise
ücret artışlarına endekslenmesi uygulaması
daraltılmış, ancak yine de ayni olmayan
sosyal transferlerden yararlanan kişi
sayısının artması nedeniyle bu ödemeler %
4,75 oranında artmıştır. Sermaye
harcamaları genel bütçe açığı hedefinin
yakalanması amacıyla önemli ölçüde
kesilmiştir.

Slovenya’nın en büyük bankasının
sermaye yapısını güçlendirmek için
yapılan ve tek seferde bütçede GSYH’nin
% 0,7’si kadar fazladan bir açık
oluşmasına yol açan devlet yardımı ile
bağlantılı olarak, 2011 yılında bütçe
açığının GSYH’nin % 5,8’i seviyesine
yükseleceği tahmin edilmektedir. Bu
istisnai durumlar bir kenara bırakılacak
olursa, bütçe açığının GSYH’ye oranı %
5’in biraz üzerinde bir düzeye
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gerileyecektir. İç talep ve ücretlerdeki
gelişmelere bağlı olarak vergi gelirlerinin
daha da iyiye gitmesi beklenmekte olup,
tütüne uygulanan özel tüketim vergisinde
yapılan 1 Nisan ve 1 Ekim tarihli artışların
dışında başka bir gelir artırıcı önlem
alınması beklenmemektedir. Yükselen
dünya petrol fiyatlarının enflasyonist
etkisini azaltmak amacıyla petrol
ürünlerine uygulanan özel tüketim vergisi
oranlarının düşürülmesi sebebiyle, vergi
gelirlerindeki toparlanma düşük kalmıştır.

Toplam harcamalardaki artışın (
bankalarda sermaye yapılandırması
amacıyla yapılacak harcamalar hariç), %
1,75 seviyesinde istikrara kavuşacağı
tahmin edilmektedir. Birincil
harcamalardaki büyümeyi sınırlandırmaya
yönelik tedbirler uygulanmaktadır. Kamu
kesimindeki promosyonlar
dondurulmuştur. Endeksleme yönetimin
değiştirilmesi neticesinde, kamu kesiminde
ücret ve sosyal transferlerin yalnızca
enflasyonun 1/4'ü, emekli maaşlarının ise

yalnızca ücretlerdeki artışın 1/4'ü
seviyesinde artacağı anlamına gelmektedir.
Kamuda istihdam seviyesinin bir miktar
düşeceği öngörülmektedir. 2010-2012
döneminin sonunda borç artışına paralel
olarak faiz harcamalarının % 15 oranında
artacağı hesaplanmaktadır. Politika
değişikliği olmaması durumunda 2012
yılında bütçe açığının GSYH’nin % 5’i
seviyesine gerileyeceği öngörülmektedir.
Artan iç talep ve gelir düzeyinin bütçe
gelirlerindeki büyümeyi desteklemesi
beklenirken, artan faiz yükü ve politika
değişikliği olmadığı varsayımı
harcamalarda % 3,5 civarında bir artış
olacağına işaret etmektedir. 2010 yılında
GSYH’nin % 38’i olan brüt kamu borç
oranının faiz dışı açık ve artan faiz
yükünün etkisiyle 2011 yılında % 43
seviyesine çıkacağı tahmin edilmektedir.
Borç oranının, büyük ölçüde süregelen faiz
dışı açıkların bir sonucu olarak daha da
artacağı ve 2012 yılında  % 46 seviyesine
ulaşacağı öngörülmektedir.
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24. SLOVAKYA

Dış Etkenlerden Kaynaklanan Toparlanma Devam Ediyor

Güçlü ihracat performansı büyümeyi
tekrar canlandırdı

Slovak ekonomisinin 2010 yılındaki
toparlanışı, Dünya’da dayanıklı tüketim
malları ticaretinde kaydedilen güçlü
artıştan kaynaklanmıştır. Slovakya’nın
ticaret ortaklarının, özellikle Alman
ekonomisinin gösterdiği beklentilerin
üstündeki performansın ardından
Slovakya’nın ihracata yönelik sektörleri
hızla toparlanmıştır. 2009 yılındaki
beklenmedik düşüşün ardından, kısmen
özellikle kriz döneminde şirketlerin sabit
sermaye yapısının güçlendirilmesi ihtiyacı
ve aynı zamanda karlılıklarındaki artış ve
kredi bulma imkanlarındaki iyileşme
nedeniyle 2010 yılında yatırımlar % 3,6
oranında büyümüştür. Özel sektör
yatırımlarının güçlenmesi ve sanayi
üretiminin artması yılın bütününde
GSYH’de % 4’lük bir büyümeye yol
açmıştır. Ancak, toparlanma döneminde iş
imkânlarındaki azalmanın devam etmesi ve
işsizlik oranının 2010 yılında AB’deki en
yüksek oranlardan biri olan % 14,5
seviyesine tırmanması nedeniyle iş gücü
piyasasında durum daha da kötüleşmiştir.
İş gücü piyasalarının hızla kötüleşmesine
ve ücretlerin çok az artmasına bağlı olarak,
özel tüketimdeki büyüme durmuş,
enflasyon ise % 0,7 seviyesine gerilemiştir.

2011 yılında bir miktar yavaşlayacağı
düşünülen ekonomik aktivitenin 2012
yılında toparlanması beklenmektedir

Dış talebin 2011 yılında Slovakya
ekonomisindeki canlanmanın ana unsurunu
oluşturması beklenmektedir. Özel tüketim
ve kamu yatırımlarına uygulanan
kısıtlayıcı tedbirlerin etkisiyle üretim
artışının bir miktar gerileyerek % 3,5
seviyesinde gerçekleşeceği tahmin
edilmektedir. 2012 yılında büyümeye asıl
katkının iç talepten gelmesi
beklenmektedir. Özel tüketimdeki artış ve
AB fonları ile finanse edilen büyük altyapı
yatırımlarının yeniden başlaması sayesinde
reel GSYH’de yıllık ortalama % 4’ün
üzerinde bir büyüme gerçekleşeceği
tahmin edilmektedir. Dış ticaret
dengesinde geçen dönemin ikinci yarısında
başlayan düzelme trendinin bu tür
gelişmeleri destekleyeceği
öngörülmektedir.

Hanehalkı tüketim harcamalarının 2011
yılında sınırlı kalmaya devam edeceği
düşünülmektedir. İşgücü piyasasında 2010
yılı boyunca düzelme işaretleri görülmemiş
ve kayıtlı işsizlik 2011 yılı Şubat ayında
son altı yılın en yüksek seviyesine
ulaşmıştır. Aynı zamanda, 2011’in ilk
çeyreğinden beklenenden daha iyi
gerçekleşen enflasyonun, reel ücret artışını
sınırlayan etkenleri zayıflatmaktadır.
Ayrıca, alınan birçok mali tedbirin 2011
yılında hanehalkının tüketim harcamaları
üzerinde de baskı yaratacağı
öngörülmektedir. Kriz sonrası işgücü
verimliliğindeki artışın reel ücretler
üzerinde gecikmeli de olsa olumlu etki
yaratacağı ve yılsonu itibarıyla
enflasyonun azalacağı varsayımıyla,
tüketici güven endeksi ve perakende
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satışlarda 2011 yılı boyunca yavaş bir
toparlanma olacaktır. Geçmiş üç yılda
ortalama % 0,5 seviyesinin altında
gerçekleşen özel tüketimdeki büyümenin,
ekonomik canlanmaya paralel olarak iş
gücü piyasalarındaki koşullarının
iyileşmesi ile 2012 yılında artması
beklenmektedir.

Özel sektör yatırımlarının, karlılık artışının
devam etmesi ve kriz döneminde askıya
alınan yatırımların hayata geçirilmesi
neticesinde 2011 yılında % 4,6 oranında
artacağı düşünülmektedir. Ancak, altyapı
yatırımlarının başlamasında yaşanacak
gecikmeler ve harcamalarda genel bir
kesintiye gidilmesi sebebiyle kamu
yatırımlarının gerilemesi muhtemeldir. AB
fonlarının kullanımının artacağı ve
ertelenen otoyol projelerinin uygulamaya
konulacağı varsayımıyla 2012 yılında
toplam yatırımların % 6,5 oranında
yükselmesi beklenmektedir.

Dış ticarete bakılacak olursa, 2011 yılında
gerek ihracatın gerek ithalatın artmaya
devam edeceği, ancak bu artışın yavaş
olacağı ve özel tüketimin sınırlı kalması
neticesinde ihracat artışının ithalat
artışından daha fazla olacağı
beklenmektedir. Doğrudan yabancı

yatırımların üretim aşamasına gelmiş
olması ve yakın zamanda yapılan doğrudan
yabancı yatırımlarda da üretim seviyesine
ulaşılmış olması nedeniyle, Slovakya’nın
ihracatta pazar payını 2011-2012
döneminde de artırmaya devam etmesi
beklenmektedir. Güçlü ve devamlılığı olan
dış talep ve yabancıların yerini yerel
tedarikçilerin almaya devam etmesi
varsayımıyla dış ticaret dengesindeki
olumlu gidişatın artarak süreceği
beklenmektedir. Otomotiv sektöründe
ihraç edilen mallar içindeki ithal girdi
miktarının yavaş yavaş azalmaya
başlaması ve elektronik ekipman
endüstrisinin hızlı gelişimi bu gelişmeye
işaret etmektedir.

Ana senaryonun gerçekleşmesi önünde
bazı riskler bulunmaktadır. Slovakya’nın
ana ticaret ortaklarında beklenenden daha
iyi toparlanma gerçekleşmesi daha yüksek
bir ihracat performansına yol açabilir. Aynı
zamanda, özellikle ihracatın ağırlıklı olarak
ithal girdilere bağlı olması nedeniyle,
ithalatın gelecekteki izleyeceği seyir, dış
denge bakımından bazı riskler
barındırmaktadır. İç talep tarafında, AB
fonlarını hazmetme kapasitesindeki artış
2011 tahminleri üzerinde olumlu bir risk
oluşturmaktadır. Diğer taraftan, 2011
yılında kamu maliyesinin iyileştirilmesine
ilişkin tedbirlerin büyüme üzerinde
olumsuz etkileri olabilecektir.

İşgücü piyasasının zayıf tepkisi

Krizle birlikte istihdamdaki artış eğilimi
tersine dönmüştür. İstihdamda yaşanan
yaklaşık 150.000 kişilik azalmanın
neredeyse üçte ikisi imalat sanayinde
gerçekleşmiştir. 2009-2010 döneminde 5
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puanlık bir yükselişin ardından, işsizlik
oranının tahmin dönemi boyunca kademeli
olarak düşeceği, ancak kriz öncesi
dönemin oldukça üzerinde bir seviyede
kalacağı öngörülmektedir. 2011 yılında
zayıf işgücü talebinin de etkisiyle işsizlik
oranın ancak % 14 seviyesine düşeceği
beklenmektedir. Ekonomide toparlanmanın
devam etmesi ve 2012 için güçlü bir
büyüme beklentisi olması sebebiyle 2011
yılında işgücü piyasasında kademeli bir
iyileşme öngörülmektedir. Ancak uzun
dönemli işsizliğin yaygın ve yüksek olması
gibi yapısal sorunlar nedeniyle
Slovakya’nın uyum süreci sekteye
uğrayabilecektir.

Tüketici Fiyat Endeksi enerji fiyatları
yüzünden yükseliyor

Kriz sonrasında enflasyon, 2009-2010
döneminde tarihi bir düşüş sergileyerek %
1 seviyesinin altında gerçekleşmiştir.
Ancak, 2011’in ilk aylarında petrol ve gıda
fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket ile
birlikte dolaylı ve doğrudan vergilerdeki
artış ve düzenlenmiş fiyatlarda yapılan
ayarlamalar sonucu enflasyon yükselmiştir.
Temel enflasyonun 2011 yılında % 3,5
seviyesinin biraz üzerinde gerçekleşeceği
tahmin edilmekte, buna karşılık çekirdek
enflasyonun % 2 seviyesinde sabit kalarak
daha düşük olacağı beklenmektedir. Enerji
fiyatlarında gelecekte olabilecek olumlu
gelişmelere bağlı olarak, 2012 yılında
enflasyonun kamu maliyesine ilişkin
tedbirlerin etkisinin geçmesi ve fiyatlar
üzerindeki iç talep baskısının düşük
kalması nedeniyle aşamalı olarak
gerileyeceği tahmin edilmektedir.

Konsolidasyon tedbirlerinin kamu mali
dengesini iyileştireceği beklenmektedir

Düşen vergi gelirleri, otomatik
dengeleyicilerin bütünüyle işlemesi, 2009
yılında krize karşı alınan tedbirler ve zarar
eden demiryolu işletmeleri ve hastanelere
sermaye transferi gibi birçok geçici önlem,
bütçe açığının neredeyse 6 puan
kötüleşerek GSYH’nin % 8’i seviyesine
çıkmasına neden olmuştur.

2010 yılında bütçe açığı küçük bir artışla
GSYH’nin % 7,9’u seviyesine
yükselmiştir. Hanehalkı tüketiminin
azalması sonucunda KDV ve ÖTV
gelirlerinin düşmesi sebebiyle vergi
gelirlerinin GSYH’ye oranı beklenenden 1
puan daha az gerçekleşmiştir Vergi
gelirlerindeki bu kayıp kısmen kamu
iktisadi teşekküllerinden bütçede
öngörülenden daha fazla kar payı elde
edilmesi ile karşılanmıştır. Gider tarafında,
kamuya ait şirketlere ve hastanelere
sermaye aktarımının yanı sıra sel
felaketinin yaralarını sarmak ve
sözleşmelerden kaynaklanan ihtilaflarının
çözümü için yapılan bütçe dışı
harcamaların miktarı, faiz harcamaları
kaleminde yapılan tasarrufu aşmıştır. Yerel
yönetimler ve merkezi hükümetin diğer
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birimleri (örneğin Ulusal Varlık Fonu,
Çevre Fonu) bütçe açığının GSYH’nin %
1,5’u seviyesinde daha düşük
gerçekleşmesine katkı sağlamıştır.

Hükümet 2011 yılında GSYH’nin %
2,5’ine tekabül eden ve harcama tarafına
daha çok ağırlık veren bir takım mali
tedbirler uygulamaya koymuştur. Söz
konusu tedbirler çerçevesinde, kamu ücret
ödemelerinde önemli bir düşüş sağlanması
ve sağlık sektöründe sağlanan verimlilik
artışına bağlı olarak mal ve hizmet alımı
harcamalarında kesinti yapılması
öngörülmektedir. Gelir tarafında alınan
tedbirler kapsamında, KDV oranının 1
puan artırılarak % 20’ye çıkarılması, tütün
gibi bazı ürünlere uygulanan ÖTV’nin
artırılması, gelir vergisi ve sosyal güvenlik
ödemelerinde uygulanan istisna ve
muafiyetlere son verilmesi ve karbon
emisyonu kotası için verilen izinler ve
elektrik dağıtım şirketleri için harç ve özel

ücret uygulanması gibi hususlar yer
almaktadır.

Alınan tasarruf tedbirlerinin kamu maliyesi
üzerinde güçlü bir etkisinin olacağı ve
2011 yılında bütçe açığının GSYH’nin %
5,1’i seviyesinde gerçekleşeceği tahmin
edilmektedir.

Hükümet tarafından 2012 yılında kamuda
ücretlerin dondurulması, mal ve hizet
alımlarında daha fazla kesintiye gidilmesi,
varlık üzerinden alınan verginin artırılması
gibi bir dizi tedbir önerilmiş olup Bahse
konu yılda bütçe açığının GSYH’ye
oranının % 4,6 seviyesine düşeceği
öngörülmektedir.

Kamu borçlarının ise daha da artarak 2011
yılında GSYH’nin % 45’i e ve 2012
yılında ise % 47’si seviyesine ulaşması
beklenmektedir.
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25. FİNLANDİYA

Ekonomik Toparlanma İstikrarlı Bir Seyir İzliyor

Küresel kriz sonrası ekonomik
faaliyetlerde hızlı sıçrama

2009 yılında, küresel ekonomik kriz
döneminde Finlandiya ekonomisi, ihracatın
azalmasının neden olduğu % 8,2’lik
benzeri görülmemiş küçülme ile Euro
bölgesinde en sert GSYH düşüşü yaşayan
ekonomi olmuştur.  Ancak, küresel talebin
tekrar canlanmasına paralel olarak 2010
yılında GSYH % 3,1 oranında artmıştır.
Ancak, Finlandiya’nın önemli deniz
limanlarının kapanmasına yol açan grevin
uzaması yüzünden 2010’un ilk çeyreğinde
GSYH büyümesi düşük kalmıştır.  2010
yılının son döneminde büyüme hız
kazanmış ve dördüncü çeyrekte geçen yılın
aynı dönemine göre büyüme % 5
seviyesine ulaşmıştır.  Bu durumun 2011
yılına gecikmeli ve güçlü bir etkisi
olacaktır. 2011 yılının ilk çeyreğinde geçen
yılın aynı dönemine göre büyümenin % 5’i
aşacağı, izleyen dönemlerde ise baz
etkisinin ortadan kalkmasıyla büyümenin
hız kesmesi beklenmektedir. 2011 yılının
tamamında GSYH büyümesinin Euro
bölgesi ortalamasının üzerinde bir seviyede
% 3,7 olarak gerçekleşeceği tahmin
edilmektedir. Finlandiya’nın GSYH
büyümesinin potansiyel büyüme oranına
yaklaşan seviyelerde istikrara kavuşması
beklendiğinden, Finlandiya ile Euro
bölgesi arasındaki büyüme farkının 2012
yılında azalacağı tahmin edilmektedir.

Finlandiya’da ekonomik toparlanma
ekonominin sağlam alt yapısı nedeniyle
hızlı olmuştur. Kriz döneminde

Finlandiya’nın mali sektörü güçlü kalmayı
başarmış, iş gücü piyasası esneklik
gösterebilmiş ve tüketici güven endeksi
hızla toparlanarak kriz öncesindeki
seviyelerin bile üzerine çıkmıştır. İç talep,
özellikle hanehalkı tüketimi ve konut
inşaatı, kriz sonrası dönemde hızlı bir
yükselme göstermiştir. Konut inşaatı hacmi
(ve gayrimenkul fiyatları) hanehalkının
mali durumunun güçlü olması, mevcut
bölgesel konut açıkları ve ekonomik kriz
boyunca konut inşaatını artırmak için
alınan canlandırma tedbirlerinin etkisiyle
kriz öncesi seviyelerin oldukça üstüne
çıkmıştır. Özel sektör yatırımlarının
toparlanması için bir miktar daha süre
gerekmekte olduğu ancak sanayi
yatırımlarının 2011 yılında hızla
toparlanacağı düşünülmektedir.

Dış ticaretten gelen güçlü katkı iç talebi
destekleyecektir.

Yüksek oranda ihracata bağımlı olan
Finlandiya ekonomisinde, iç talebe ilişkin
beklentiler dış ticaret alanındaki
performansla yakından bağlantılıdır.
Sanayi güven endeksi verilerine göre,
ihracat yapan temel sektörlerde kriz
döneminde ihracat hacminin beşte biri
kaybedilmiş olmakla birlikte, bu
sektörlerde önümüzdeki dönemde
toparlanma devam edecektir. Ancak, bazı
sanayi kollarında (özellikle elektronik,
gemi inşası ve kâğıt) devam eden yapısal
değişimler dikkate alındığında, ihracattaki
toparlanmanın kademeli olarak
gerçekleşmesi beklenmektedir. İhracat
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hacminin kriz öncesi seviyelere ancak
2012 sonrasında ulaşacağı tahmin
edilmektedir. Kriz öncesi dönemde
kaydedilen % 4’lük dış ticaret fazlası kriz
döneminde % 3’ün altına düşmüş olup,
2011-2012 döneminde yaklaşık aynı
seviyede kalacağı tahmin edilmektedir.
Canlı iç talep ithalatta hızlı bir artışa yol
açacağı için, dış ticaretin büyümeye
katkısının 2011-2012 döneminde sınırlı bir
düzeyde kalacağı tahmin edilmektedir. Dış
ticaret hadlerindeki uzun dönemli bozulma
trendinin tahmin dönemi boyunca da
devam etmesi beklenmektedir.

İş gücü piyasalarındaki olumlu gelişmeler,
kesintisiz ücret artışı ve tüketici
güvenindeki iyileşme iç talebi
canlandırmaktadır. Enflasyondaki
yükselişe bağlı olarak, reel ücret artışının
2011 yılında negatif bir seyir izlemesi
beklenmektedir. Hanehalkı tüketim
harcamalarının, önceki yıldan gelen güçlü
büyüme etkisi nedeniyle, yine de iyi bir
büyüme performansı sergileyeceği tahmin
edilmektedir.  2012 yılında bir önceki yılın
düşük baz etkisi nedeniyle reel ücretlerin
yukarı yönlü hareketine rağmen hanehalkı
tüketim harcamalarındaki artışın bir önceki
yıla göre hız keseceği tahmin edilmektedir.
Faizlerde beklenen yükselişin, konut
kredilerinin % 90’ın üzerindeki bir
bölümünün değişken faizli kredilerden
oluştuğu düşünülecek olursa, kısa sürede
hanehalkı üzerinde yansımaları olacaktır.
Ancak araştırmalara göre, yeni kredilerin
üçte biri aylık sabit ödeme planları ile
alınmış olduğundan faiz oranlarındaki bir
değişim aylık ödeme miktarından ziyade
kredi vadesini etkileyecektir. Bu durum,
faiz oranlarındaki değişimin hanehalkının
alım gücü üzerindeki etkisini
hafifletmektedir. Hanehalkının borçlarının
yıllık harcanabilir gelire oranı bugün için

% 100’ün üzerine çıkmıştır. Euro bölgesi
ortalamasına yakın olan bu oranın orta
vadede artmaya devam etmesi
beklenmektedir. Kriz öncesi seviyelerin
hızla üzerine çıkmış olan konut fiyatları,
2010 yılının son aylarında ve 2011’in
başlarında hız kesmiştir. Faiz oranlarındaki
yükselişin gerek konut pazarını gerekse de
hanehalkı borçluluk oranlarını belirli
ölçüde baskılaması beklenmektedir.

Finlandiya ekonomisinin geleceği için
temel risk unsuru küresel ekonomide ve
ticaretteki gelişmelerdir. İhracat yapan
sektörlerdeki olumsuz gelişmelerin iç
pazara dönük sektörler üzerinde, özellikle
tüketici ve sanayi güven endekslerini
etkileyerek, önemli ve hızlı etkileri
olacaktır.

Yaşlanan nüfus zamanla iş gücü
piyasasındaki sorunları artıracaktır

Ekonomik krizin iş gücü piyasası üzerinde
görece sınırlı bir etkisi olmuştur. Ancak,
Finlandiya iş gücü piyasasında
alışılageldiği üzere, nüfusun bazı
kesimlerinin fırsatların düşük olduğu
dönemlerde iş gücü piyasasından ayrılarak
öğrenimi veya kendi işini yapmayı tercih
etmelerinden dolayı atalet oranı da
yükselmiştir. Bu gelişmelerin terse
dönmesi ve aktiflik oranının tahmin
dönemi boyunca artması beklenmektedir.
Kısa vadede bu, çalışma çağındaki
nüfustaki düşüşü telafi edecektir. Ancak,
orta vadede, çalışma çağındaki nüfusta
ortaya çıkan düşüş kaçınılmaz olarak iş
gücü arzını azaltacaktır. Doğum
oranlarında patlama yaşanan dönemdeki
kuşağın emekliye ayrılmasıyla, 2010-2020
arasında çalışma çağındaki nüfusta, mevcut
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işgücünün % 5 ine tekabül eden bir oranda
(yaklaşık 140.000 kişilik) azalma olacağı
öngörülmektedir. 2020 sonrası dönemde,
bu demografik değişim duracak ve yatay
bir seyir izleyecektir.

Enflasyon 2011 yılında artacak, fakat
bunun ücretlere bir yansıması
olmayacak

2011’in ilk aylarında enflasyon, büyük
ölçüde enerji fiyatları ve bir miktar da gıda
fiyatlarındaki artışın etkisiyle önemli
ölçüde yükselmiştir. Ekonomide enerji
yoğun üretimin daha da artmasına bağlı
olarak, Finlandiya’da enerji fiyatlarının
enflasyona katkısı Euro bölgesi
ortalamasından daha fazladır.  Enerji
vergilerinde 2011’in başında yapılan
artışın temel enflasyonu 0,5 puanın biraz
altında bir oranda artıracağı
öngörülmektedir. Ayrıca, iç enerji
pazarında tedarikte yaşanan bazı aksamalar
kısa vadede enerji fiyatlarını yükseltmiştir.
Enerji fiyatlarının (ve dünya gıda
fiyatlarının) yüksek bir seviyede kalacağı
varsayımıyla, tüketici enflasyonun üçüncü
çeyrekte % 4 ile zirve yaparak, 2011
yılında ortalama % 3,5 seviyesinde
gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.
Yükselen emtia fiyatlarının baz etkisi 2012
yılında kaybolacağından, enflasyon
oranının % 2’nin biraz üzerinde bir
seviyeye gerileyeceği öngörülmektedir.

2011 yılındaki enflasyon yükselişinin
ikincil etkiler oluşturması
beklenmemektedir. 2012 yılında
enflasyonun ılımlı bir düzeyde kalacağı
tahmini ve geçtiğimiz birkaç yıl içinde
yaşanan aşırı ücret artışları dikkate
alındığında, enflasyondaki bu yükselişin
ücret artışlarına yansımayacağı
düşünülmektedir.

Kamu maliyesi iyileşmeye devam ediyor

Kamu maliyesi 2010 yılındaki ekonomik
toparlanmadan olumlu etkilenmiştir. 2010
yılında GSYH’nin % 1’i seviyesindeki
ihtiyari mali teşviklere rağmen, bütçe açığı
önceki yıla göre daha kötü olmamış ve
GSYH’nin % 2,5’i seviyesinde
gerçekleşmiştir.

Hükümetin enerji ve bazı ürünlere
uygulanan vergileri 2011 yılında
GSYH’nin % 0,5’i, 2012 yılında ise %
0,1’ine karşılık gelecek miktarda artıracak
olması nedeniyle, maliye politikası 2011
ve 2012 yıllarında biraz daraltıcı bir
niteliğe bürünecektir. Buna ilave olarak,
Hükümet, sosyal taraflarla işbirliği içinde,
kamu mali dengesinde 2011 yılında
GSYH’nin % 0,2’si, 2012 yılında ise %



104

0,3’ü oranında iyileşme sağlayacak şekilde
emeklilik primi katkı oranlarını artırmayı
kararlaştırmıştır.  Mevcut tahmin, 17 Nisan
seçimlerinden sonra kurulacak yeni
hükümetin ileride uygulayabileceği
politikaları hesaba katmamaktadır.

Harcamalardaki artışın nominal GSYH
büyüme oranlarının altında bir seviyeye
inmesi, böylelikle harcamaların GSYH’ye
oranının düşmesi beklenmektedir. Önceki
teşvik paketinden kalan bazı yatırım
projeleri sona erecek olup, toplam kamu
harcamasının üçte birini gerçekleştiren
yerel yönetimlerin finansman imkanlarında
oluşacak daralmaya bütçelerinde tasarruf

yaparak karşılık vermeleri muhtemeldir.
Kamu borç seviyesi halen görece hızlı bir
şekilde artmaktaysa da, borç çevirme
maliyetlerini, Finlandiya kamu
tahvillerinin istisnai bir şekilde düşük olan
efektif faiz oranları dengelemektedir.
Genel olarak, bütçe açığının 2011 yılında
GSYH’nin % 1’i seviyesine gerileyeceği
ve 2012 yılında daha da düşerek
GSYH’nin % 0,7’si düzeyinde
gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 2010
yılında % 48,5 seviyesinde olan kamu
borçlarının GSYH’ye oranının 2012
yılında % 52 seviyesinin üzerinde
gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.
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26. İSVEÇ

Güçlü Büyüme Zamanla Hız Kesiyor

Daralmadan sonraki güçlü toparlanma

2008-2009 yıllarındaki keskin ekonomik
daralmadan sonra, GSYH’nin son kırk
yıldaki en yüksek büyüme oranı olan % 5,5
oranında büyümesiyle, 2010 yılında
ekonomik aktivite güçlü bir biçimde
toparlanmıştır. Söz konusu büyüme
rakamına ulaşılmasında, küresel ticaretteki
toparlanma, büyümeyi destekleyici maliye
ve para politikaları ve güçlü özel tüketim
talebi etkili olmuştur. Daralma süresince
azalan stokların yeniden oluşması istisnai
ve geçici bir canlanma sağlamış ve yıllık
büyüme rakamına 2 puandan fazla katkıda
bulunmuştur. Diğer tüm iç talep bileşenleri
de iyileşme göstermiş, özellikle
yatırımlardaki toparlanma güçlü olmuştur.

Öncü göstergeler 2011 yılının ilk yarısında
iyileşmenin süreceğini işaret etmektedir.
Özel sektör ve tüketici güven endekslerinin
yüksek seviyelerde kalması, özel sektör ve
hanehalkındaki artan iyimserliğe dikkat
çekmektedir. Sanayi üretimi ve ihracat
artmaktadır. Perakende satış verileri
büyümenin sürdüğünü göstermektedir.

Hızlı toparlanmadan ılımlı
toparlanmaya geçiş

Toparlanmanın, 2010 yılına kıyasla daha
ılımlı olarak 2011-2012 yıllarında da
devam etmesi beklenmektedir. Hanehalkı
tüketimi, istihdam ve reel ücret artışı ile
desteklenerek kayda değer bir hızla
artacaktır. Özel sektördeki güçlü duyarlılık
ve artan karlılık ile birlikte yüksek
seviyelerdeki kapasite kullanımı
yatırımlardaki artışı destekleyecektir.
Konut yatırımlarının da 2011 yılında
artması beklenmektedir. Görece güçlü
kamu maliyesi, mali konsolidasyon
ihtiyacının az olduğu anlamına
gelmektedir. Bu durum, önümüzdeki
dönemde maliye politikasının büyüme
üzerindeki olumsuz etkisinin önlenmesine
yardımcı olacaktır.

Stok döngüsünün sonuna gelinmiş olması,
faiz oranlarındaki artışın hanehalkı
bütçesinde her zamankinden daha fazla
kısıtlayıcı etki yaratması ve petrol
fiyatlarında yaşanan son artışların
harcanabilir reel geliri azaltması gibi
unsurlar önümüzdeki dönemde ekonomik
aktiviteyi yavaşlatacaktır. Yıllık reel
GSYH büyümesinin 2011 yılında % 4
sınırını çok az geçeceği, 2012 yılında ise %
2,5 civarına ineceği tahmin edilmektedir.
Bu tahmin, önümüzdeki dönemin sonunda
hasıla açığının muhtemelen
kapatılabileceğini ifade etmektedir. Görece
yüksek seviyelerde seyreden işsizliğe
rağmen, boş pozisyonların hızla artması
istihdam piyasasında ortaya çıkan
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tıkanıklıklara işaret etmektedir. Bu durum
önümüzdeki dönemde büyüme üzerinde
olumsuz etki yaratabilecek olup, muhtemel
olumsuz etkiler işgücü arzını arttırmaya
yönelik reformlar ile giderilebilir.

Büyüme riskleri genel olarak
dengelenmiş görünüyor

İç ve dış talepteki canlılık ile hanehalkı
beklentilerindeki iyimserlik önümüzdeki
dönemde de devam edecektir. İstihdamdaki
güçlü iyileşme ve yüksek hanehalkı
tasarruf oranları tüketici harcamalarında
beklenenden daha yüksek bir artışa neden
olabilecektir. Buna ek olarak, imalat
sektöründeki hızlı gelişme ile yatırımlar
öngörülenden daha hızlı artabilecektir.
Diğer yandan, İsveç’in güçlü ihracat
bağımlılığı, küresel ticarette ortaya
çıkabilecek aksamalara karşı ekonomiyi
savunmasız bırakmaktadır. Diğer bir
zafiyet kaynağı, şu anda harcanabilir
gelirin % 170’inden fazla olan ve rekor bir
seviyeye ulaşan hanehalkı borçluluk
oranıdır. Son 10 yılda düşük faiz oranları
ve kolay erişilebilir kredi imkanları
ipotekli konut talebini teşvik ettiğinden,
yükselen borçluluk durumuna yükselen ev
fiyatları eşlik etmiştir. Son birkaç ayda bu
trend yavaşlamış gibi gözükmekle birlikte,
sıkı para politikası sayesinde önümüzdeki
dönemde hanehalkı borcunun yüksek
seyretmesi olasıdır.

Bankacılık sektörünün konut piyasasından
etkilenme riskinin artmasına karşın, konut
kredisi ödemelerinde temerrüt çok nadir
olmaktadır.

İşsizlik oranı kriz öncesi dönemin
üzerinde

İsveç işgücü piyasasında toparlanma,
önceki daralma dönemlerine kıyasla daha
erken ve daha güçlü olmuştur. Bu durum
esasen küresel toparlanmanın görece daha
hızlı olmasından ve uygulanan para ve
maliye politikaları çerçevesinde iç talebin
canlı kalmasından kaynaklanmıştır.
Daralma döneminde % 9’un üzerinde olan
işsizlik oranı, 2011 yılının Mart ayında %
7,7’ye inmiştir. Önümüzdeki dönemde
firmaların işe alım planlarının devam eden
istihdam artışına katkı sağlayacağı
beklenmektedir. İşsizliğin kriz öncesi
dönemden daha yüksek seyretmesi,
ücretlerden kaynaklanan maliyetlerin
kontrol altında tutulmasını sağlayacaktır.
Ancak şirket karlarındaki artış ve hızla
toparlanan istihdam 2012 yılında ücret
artışına yol açabilecektir. İşsizlik oranının
kademeli olarak düşerek 2011 yılında %
7,5, 2012 yılında ise % 7,25 olması
beklenmektedir.

Enflasyonun hedefin altında kalması
muhtemel

Daralma sonrası dönemde enflasyon
düşmüş, 2008 yılında % 3,3 oranında, 2009
ve 2010 yıllarında % 2 oranının altında
gerçekleşmiştir. Çekirdek enflasyon
Ağustos 2010’dan bu yana % 1 civarında
seyretmektedir. Düşük kaynak kullanımı,
paranın değerlenmesi ve işgücü
maliyetlerindeki gerileme bu düşüşün
ardındaki önemli etkenlerdir. TÜFE’nin
önümüzdeki dönemde % 2 hedefinin
altında kalması beklenmektedir. 2011
yılında yükselen enerji ve gıda fiyatlarının
etkisi, Kron’un değer kazanmasının
gecikmeli etkisi ile bir miktar telafi
edilebilecektir. 2012 yılında GSYH’nin
potansiyel hasılaya yaklaşması, ücret
artışlarının etkisi ve Kron’daki değer
artışının etkilerinin yok olmasıyla
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enflasyonun yükselmesi olası
görülmektedir. Diğer yandan, 2012 yılında
enerji ve gıda fiyatlarındaki artışın hız
kesmesi enflasyonu dengeleyebilecektir.
TÜFE artışının 2011 ve 2012 yıllarında
sırasıyla % 1,7 ve % 1,6 olacağı tahmin
edilmektedir.

Cari işlemler fazlası yüksek seviyesini
koruyor

Cari işlemler fazlasının GSYH’ye oranının
önümüzdeki dönemde % 6 civarına
gerileyeceği beklenmektedir. Kamu
tasarruflarının % 1 fazla hedefi ile
desteklenmesine devam edilecek, özel
sektör de cari işlemler fazlasına katkı
sağlayacaktır. 2010 yılındaki artan karlılık
ve birim işgücü maliyetlerindeki negatif
büyüme nedeniyle 2010 yılında ve 2011
yılının başlarında Kronun değerlenmesinin
ihracatçıların rekabet gücüne zarar vermesi
muhtemel görülmemektedir.

Mali Denge fazla verecek

Güçlü ekonomik toparlanma sayesinde
2010 yılında bütçe açığı verilmemiştir.

Ekonomik büyüme ve istihdamdaki olumlu
görünüm kamu maliyesinin bir kez daha
fazla vereceği beklentisini güçlendirmiştir.
Cari fazlanın GSYH’ye oranının 2011
yılında yaklaşık % 1, 2012 yılında ise % 2
civarında olması beklenmektedir.
Harcamalardaki artışının GSYH
büyümesinden daha yavaş olması kamu
dengesindeki iyileşmenin temel nedenidir.

Halihazırda maliye politikasının birincil
amacı cari fazla verilmesi olarak
açıklanmış olmakla birlikte, Nisan 2011’de
yapılan bahar bildiriminde, bütçenin uygun
olması durumunda 2012 bütçesinde pek
çok yeni mali tedbire yer verilebileceği
ifade edilmiştir. Söz konusu genişletici
tedbirlerin uygulanması durumunda mali
dengede bir miktar bozulma
oluşabilecektir.

Toparlanmanın devam etmesi ve bütçe
fazlası verilmesiyle brüt kamu borcunun
aşağı yönlü trend izlemesi beklenmektedir.
2010 yılında GSYH’nin % 39,8’ine
tekabül eden borç oranının, 2012’de %
34’e ineceği tahmin edilmektedir.
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27. BİRLEŞİK KRALLIK

Ilımlı Toparlanmayı Destekleyen Yeni Unsurlar

Toparlanma belirsiz bir evreye geçiyor

2010 yılının ilk üç çeyreğinde yaşanan
güçlü performanstan sonra dördüncü
çeyrekteki % 0,5 oranındaki daralma,
toparlanma açısından beklenmeyen bir
gelişme olmuştur. 2011 yılının ilk
çeyreğinde yeniden pozitif büyümeye
geçilmiştir. Ancak, beklenenden daha
yüksek enflasyon oranı ve tüketici
anketlerinin olumsuzluğu 2011 yılının
başından itibaren İngiltere ekonomisinin
görünümünün kötüye gitmesine katkıda
bulunmaktadır. Son istihdam verileri, özel
sektördeki büyümenin kamuda önümüzde
dönem yaşanacak iş kayıplarını
dengeleyebileceğini göstermektedir.
Özetle, ekonomik göstergeler, 2011 ve
2012 yıllarında ılımlı büyümenin devam
edeceğine işaret etmektedir.

Büyümede sürdürülebilirliğin sağlanması
açısından talep kaynaklı büyüme yapısının
değişmesi gerekmektedir. 2010 yılındaki
büyüme ağırlıklı olarak özel ve kamu
tüketimi kaynaklı olmuştur. Stok
döngüsünün en üst sınırına ulaşmış
görünmesi, kamu tüketiminin planlanmış
harcama kısıntıları ile sınırlandırılması ve
reel gelirin düşmesiyle hanehalkı
harcamalarının azalması gibi talep
bileşenleri, 2011 yılında büyümeye çok
sınırlı katkıda bulunacaktır. Bu durum, net
ihracat ve özel sektör yatırımlarının
önemini ortaya koymaktadır. Her ikisi için
de beklentiler olumludur. Tüketimdeki
düşüş ithalatı azaltırken, Sterlinin devam
eden değer kaybı ihracat artışını
destekleyebilir.

GSYH beklenenden daha değişken

2011 - 2012 döneminde GSYH artışı
pozitif seyredecektir. Ancak, kamu
maliyesine ilişkin tedbirler ve iç talepteki
durgunluk nedeniyle 2010 ortasında
yaşanan büyüme oranlarının yakalanması
muhtemel görülmemektedir.

2010 yılının ilk üç çeyreğinde toplam
büyümenin üçte birini oluşturan inşaat
sektörü, 2010 yılının son çeyreğinde ve
2011 yılının ilk çeyreğinde hızlı bir şekilde
gerilemiştir. İnşaat sektöründeki bu
daralma,  teçhizat yatırımlarındaki güçlü
artış ile dengelenebilecektir. İmalat sanayi
ihracat ve teçhizat yatırımları talebi
içindeki büyük payını korumaktadır. İç
talepteki durgunluğu paralel olarak hizmet
sektöründe de gerileme beklenmektedir.
Bu çerçevede, 2011 ve 2012 yıllarında
büyümenin sırasıyla % 1,7 ve % 2,1 olması
beklenmektedir.
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İhracat toparlanmanın motoru
olabilecek mi?

2008-2009 yıllarında Sterlinde yaşanan %
25 oranındaki değer kaybı ihracatta
toparlanma için uygun bir zemin
oluşturmaktadır. 2010 yılında ihracat artışı
% 5,3, ithalat artışı % 8,5 olarak
gerçekleşmiştir.

Stokların ithalat ağırlıklı olarak yeniden
oluşturulması ve hava taşıtı ithalatındaki
yükseliş ithalattaki artışın temel nedenleri
olmuştur. 2011 ve 2012 yıllarında
hanehalkı tüketimindeki düşüşle birlikte
ithalat artışının büyük oranda
yavaşlayacağı beklenmektedir.
İngiltere’nin en büyük ihracat pazarı olan
ABD ekonomisindeki toparlanma ve AB
genelindeki canlanmanın etkisiyle
ihracattaki büyümenin devam edeceği
tahmin edilmektedir.

Özel sektör yatırımları haricinde zayıf iç
talep

Özel sektör yatırımlarındaki hızlı
büyümenin katkısıyla 2011 ve 2012
yıllarında iç talebin yavaşça toparlanacağı
beklenmektedir. Düşen reel gelir 2011
yılında hanehalkı tüketiminin artmasına
engel teşkil edecektir. Enflasyonun
düşmesi ve ücret artışlarının iyileşmesiyle,
bu baskı 2012 yılında kısmen
hafifleyecektir. Bununla birlikte reel
ücretlerdeki bu artışın daha ziyade
tasarrufa yöneleceği ve tüketime pek fazla
yansımayacağı tahmin edilmektedir.

Özel tüketim harcamalarına ilişkin önemli
riskler bulunmaktadır. 2010 yılında,
hanehalkı düşük reel gelir artışının etkisini
tasarrufları azaltarak yumuşatmıştır.
Bununla birlikte reel gelirin daha fazla

düşmesi durumda bu davranışın ne kadar
sürdürülebileceği belirsizdir. Konut kredisi
faiz oranlarının artması ve kalıcı yüksek
enflasyon tüketim görünümüne ilişkin risk
teşkil etmektedir. Hanehalkı borçluluk
oranlarının AB ortalamasının üzerinde
kalması muhtemel görülmektedir.

2009 yılında yaşanan ekonomik krizden
sonra 2010 yılında özel sektör yatırımları
toparlanmaya başlamış olmakla birlikte,
yatırımların GSYH’ye oranı % 14
civarında gerçekleşerek uzun dönem
ortalamasının (%17) altında kalmıştır.
Küçük firmaların krediye erişiminde hala
güçlükler bulunmasına rağmen, GSYH’nın
% 6’sına tekabül eden özel sektör fazlası,
yatırımların canlanması açısından yeterli
olacaktır. Mali sektör dışında faaliyet
gösteren özel sektör şirketlerinin karlarını
yatırıma dönüştürebileceği
düşünülmektedir. Şirketlerin yatırım
yapmak yerine kar paylarını hissedarlara
dağıtmayı seçmesi durumunda ise
hanehalkı geliri ve tüketimi artacaktır. Bu
genel görünüm çerçevesinde, kar payı
ödemeleri, kredi kullanılabilirliği ve talebe
ilişkin belirsizlikler yatırımlar açısından
aşağı yönlü riskler olarak
değerlendirilmektedir.
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İstihdamda belirsizlikler

2008 ve 2009 yıllarında yaşanan hızlı
artışın ardından işsizlik % 8 civarında
değişmeden kalmıştır. Özel sektör
istihdamının daha önceki daralma
dönemlerinden sonra yaşanan kalıpları
devam ettirmesi durumunda, kamu
sektöründe 2014-2015 yıllarında yapılacak
400.000 kişilik istihdam azalışının özel
sektörün yaratacağı istihdam olanakları ile
dengelenebileceği mümkün
gözükmektedir. Ancak, mevcut koşullarda
bu senaryo oldukça iyimser görünmektedir.

Bütün risklere rağmen, özel sektörün yeni
istihdam yaratma potansiyeli bulunduğu
düşünülmekte olup, 2011 yılında görülecek
artışla birlikte işsizlik oranının genel olarak
değişmeden kalacağı tahmin edilmektedir.

Kredi büyümesi zayıf kalırken, kapsamlı
mali teşvikler sağlanıyor

İngiltere Merkez Bankası tarafından son iki
yılda % 0,5 politika faiz oranı ile
GSYH’nın % 14’üne denk gelen güçlü
mali teşvikler uygulanmıştır. Bununla
birlikte, finansal olmayan şirketlere
sağlanan net krediler negatif seyir
izlemiştir. Önümüzdeki iki yıl boyunca
kredi genişlemesinin pozitife döneceği
beklenmektedir. Ancak kredi koşullarının
sıkılaşması ve 2011 yılının dördüncü
çeyreğinde banka borçlarının
çevrilmesinde güçlükler oluşması
durumunda kredi genişlemesinin ekonomik
performans üzerindeki etkisinin kontrollü
olacağı tahmin edilmektedir.

Enflasyon: İthalat fiyatlarından gelen
yukarı doğru etkiler ve KDV artışları
2012’de yok

Enflasyon 2010 yılı boyunca İngiltere
Merkez Bankasının hedef aralığının üst
sınırı olan % 3 oranının üstünde kalmıştır.
Ocak 2011’deki KDV artışı ve petrol
fiyatlarında son dönemde yaşanan
yükselme enflasyonun % 2 hedefinin
üzerinde gerçekleşeceğini göstermektedir.
Yıllık geçici etkilerden arındığında
enflasyonun 2012 yılında belirgin bir
şekilde gerileyebileceği düşünülmekte
olup, 2011 ve 2012 yıllarında enflasyonun
sırasıyla % 4,1 ve % 2,4 olacağı tahmin
edilmektedir.

Hükümet kamu maliyesinin
iyileştirilmesine ilişkin tedbirleri
kararlılıkla uyguluyor

2011 bütçesine ilişkin projeksiyonlarda,
beklenenden daha düşük büyüme ve
beklenenden daha yüksek enflasyona işaret
edilmektedir. Kamu maliyesinin
iyileştirilmesi amacıyla alınan ihtiyari
tedbirler toplamda nötr kalmıştır. Bu
sebeple, Hükümet harcamaların
kısıtlanmasına yönelik tedbirlere ağırlık
vermektedir.

2008-2009 yıllarında bütçe açığının
GSYH’ye oranının % 2,8’den % 11,5’e
yükselmesi kamu maliyesinin
iyileştirilmesini acil ve öncelikli hale
getirmiştir. Alınan tedbirlerle 2010 yılında
faiz dışı fazlanın GSYH’ye oranında %
1,5 oranında iyileşme sağlanmıştır. Alınan
tedbirlerle 2014-2015 döneminin sonunda
bütçe açığını GSYH’nin % 3 seviyesine
indirilmesi planlanmaktadır.
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Bütçe açığının GSYH’ye oranının 2011’de
% 9,5, 2012’de % 8,1 ve 2013’de de % 6,6
olacağı tahmin edilmektedir. Harcama
kısıntıları, KDV artışı, petrolden alınan
ilave vergi gibi uygulamalar sonucunda
bütçe dengesinde iyileşme devam
edecektir.

2012-2013 döneminde kamu borcunun
GSYH’ye oranının Avrupa ortalamasını
geçerek % 87,6 olacağı tahmin
edilmektedir.
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TÜRKİYE

Özel Sektör Talebi ile Desteklenen Güçlü Büyüme

Ekonomideki canlılık devam ediyor

GSYH artışı 2010 yılında düşük ihracat
artışına rağmen güçlü baz etkisinin
katkısıyla % 9 civarında gerçekleşmiştir.
Aylık veriler ekonomik büyümenin
2011’in ilk çeyreğinde de devam ettiğini
göstermektedir. Sanayi üretimi yılın ilk
aylarında çift haneli oranlarda artmış,
işsizlik oranı düşmeye devam etmiş ve
ithalat canlılığını sürdürmüştür. Ekonomi
son dönemde bazı ısınma sinyalleri
vermeye başlamıştır: dış dengesizlikler
hızlı bir şekilde artmakta ve enflasyonist
baskılar enerji fiyatlarındaki ciddi artış ve
Türkiye ihracatının % 20’sinin
gerçekleştiği Orta Doğu ve Afrika
bölgesinde yaşanan siyasi karışıklıklar
nedeniyle ihracatta görülen bozulma
sebebiyle artmaktadır. Uygulanan
kısıtlayıcı para ve maliye politikaları
sonucunda 2011’in ikinci yarısında ve
2012’de büyümenin sürdürülebilir bir hıza
çekileceği tahmin edilmektedir.

Güçlü baz etkilerinin 2011 yılında
ortadan kalkması beklenmekte

Mevcut döngünün dip noktası 2009’un ilk
çeyreğinde GSYH’nin yıllık bazda % 14,5
oranında daralması ile yaşanmıştır. 2010
yılında sabit yatırımlardaki artış geçmiş
yıllardaki kayıpları telafi ederken, iç
talebin bütün bileşenlerinde de pozitif
büyüme gözlemlenmiştir. (Bu büyümenin
bir kısmı güçlü baz etkilerinden
kaynaklanmıştır). Benzer süreçlerin, baz
etkilerinin ortadan kalkmasıyla daha ılımlı
bir hızda da olsa, büyümeyi tetiklemeye
devam etmesi beklenmektedir.

Tüketim ve yatırımlar güçlü büyümenin
devam etmesinde itici güçler olacak

İşgücü piyasası gelişmeleri, kredi
miktarındaki artış, kapasite kullanımı,
tüketici güveni ve reel kesim güveni
2011’de güçlü büyümenin devam
edeceğine işaret etmektedir. İşsizlik oranı
2009 yılındaki % 14 seviyesinden 2010
sonunda % 11’e gerilemiştir. Tüketici ve
reel kesim güven endeksi göstergeleri ile
kredi miktarındaki artış tüketimdeki güçlü
büyümeyi doğrular niteliktedir.

Kredi miktarındaki artış 2009’un son
çeyreğinde başlamış ve 2010 yılında % 30
seviyesine ulaşmıştır. Bankacılık sektörü
verileri işletme kredilerinin tüketici
kredilerinden bir miktar daha hızlı
büyüdüğünü göstermekte olup, bu durum
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yatırım harcamalarındaki güçlü artışa işaret
etmektedir.

Sanayi üretimindeki eğilimler ve
Türkiye’nin Satın Alma Yöneticileri
Endeksi (PMI) verileri pozitif tabloyu
doğrular niteliktedir. Sanayi üretimi 2010
yılında % 13 oranında artmıştır. Satın
Alma Yöneticileri Endeksi kapsamındaki
son veriler 2011 yılında iş ortamındaki
iyileşmeye ve Türk imalat sektöründeki
güçlü büyümeye işaret etmektedir.
Büyümeyi tetikleyen yapısal etkenlerin
yanısıra, ekonomik aktivite halen çok sıkı
olmayan para ve maliye politikaları
aracılığıyla desteklenmekte olup, özellikle
maliye politikasında 2011 Haziran ayında
gerçekleştirilecek genel seçimlerden önce
herhangi bir değişiklik
öngörülmemektedir.

Kamu maliyesinin yeniden dengelenmesi
zor olabilir

Türkiye’nin geçtiğimiz on yıldaki mali
konsolidasyon süreci önemli bir başarı
hikayesi örneğidir. Hükümet kamu
borcunun GSYH’ye oranını 2001 finansal
krizinin başlangıcındaki % 75 seviyesinden

bugün % 40 seviyesine indirmeyi
başarmıştır. Uygulanan genişletici maliye
politikası sonucunda 2009 yılında kamu
maliyesinde bozulma yaşanmış, ancak
2010 yılında toparlanma sağlanmış ve
2011’in ilk aylarında da iyileşme devam
etmiştir. Genel devlet bütçe açığı 2008
yılındaki GSYH’nin % 2,33’ü
seviyesinden 2010 yılında % 5,5’e
yükselmiş, kamu borç stoku ise % 39,5
seviyesinden % 45,5’e çıkmıştır. Bu
bozulmada, özellikle sosyal güvenlik
kurumlarına yapılan transferler nedeniyle
kamu harcamalarında yaşanan artış ve
uygulanan çeşitli teşvik paketleri etkili
olmuştur.

2010 sonu itibarıyla bahse konu teşvik
önlemleri sona ermiştir. Ayrıca, canlanan
ekonomik aktivite bütçe gelirlerini olumlu
etkilemektedir. 2010 yılında bütçe açığı
GSYH’nin % 3,5’ine gerilemiş olup, 2012
itibarıyla GSYH’nin % 2,33’ü seviyesinde
olacağı tahmin edilmektedir. Ancak, söz
konusu tahminin gerçekleşmesini yalnızca
güvenilir, güçlü ve bağlayıcı bir mali kural
sağlayabilir.

Aşağı yönlü riskler harcamalardaki artıştan
kaynaklanabilir. Hükümetin 2011-2013
dönemi Katılım Öncesi Ekonomik
Programı reel harcamaların yüksek
olacağına işaret etmektedir. Hükümetin
2011’deki genel seçim ve 2012’deki
cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle
harcamalarını artırma olasılığı
bulunmaktadır. Böyle bir artışın söz
konusu olması durumunda faiz oranları
üzerinde baskı oluşacak ve yatırımcı
güveni azalacaktır. Bu da iyileşmenin
yavaşlamasına hatta gerilemesine neden
olabilecektir.
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Para politikası iyileşme beklentilerini
etkileyebilir

Türkiye’nin para politikası çok daha yavaş
büyüyen gelişmiş ekonomilerden gelen
sermaye akımları nedeniyle karmaşık bir
hal almaktadır. Büyüyen cari açıkla birlikte
Merkez Bankası faizleri artırmak suretiyle
döviz kuru üzerinde ilave bir yukarı yönlü
baskı oluşturmak konusunda isteksiz
davranmakta ve kredi artışını frenlemek
amacıyla bankaların zorunlu karşılık
oranlarını artırmaktadır.

Çekirdek enflasyon Mart 2011 itibarıyla %
4’ün altında kalmış olmasına rağmen,
enerji ve gıda fiyatları enflasyonu ciddi bir
risk faktörü oluşturmaktadır. Aralık 2011
itibarıyla enflasyon oranının Merkez
Bankasının % 5,5 olan yıl sonu hedefini
aşarak  % 8,5 civarında gerçekleşmesi
beklenmektedir. Bu noktada, enflasyon
gelişmelerinin para politikasına nasıl
yansıyacağı merak konusudur. Bununla

birlikte, yatırımcıların Türkiye ve benzeri
yükselen piyasalara karşı duyduğu iştahın
azalması Türkiye’deki iyileşme
beklentilerini olumsuz etkileyebilir.

Dış dengesizlikler hızlı bir şekilde
artmakta

Durgunluk dönemlerinin olumlu tarafı dış
dengesizliklerdeki düzelmedir. İç talepteki
ve ithalattaki daralma ile birlikte petrol
fiyatlarında yaşanan düşüş sonucu ticaret
hadlerinde meydana gelen pozitif şok dış
ticaret açığı ve cari açıkta önemli miktarda
gerilemeye neden olarak, 2008 yılındaki %
5,75 seviyesinden 2009 yılında % 2,25’e
gelmesini sağlamıştır.

Güçlü iç talep ve yüksek enerji fiyatları
nedeniyle 2010 yılında cari açık GSYH’nin
% 6,5 seviyesine yükselmiştir. Cari açığın
2011 ve 2012 yıllarında daha da artması
olası görünmektedir.  Bununla birlikte,
ihracatın görünümü karmaşık bir yapı arz
etmektedir. İhracat 2009 yılında % 5
oranında azalmış ve 2010 yılında % 3,5
oranında artmıştır. Otomotiv sektörü
Türkiye’nin ihracat şampiyonu
konumundadır. Türkiye’de üretilen
araçların yaklaşık dörtte üçü Avrupa’ya
ihraç edilmektedir. AB’de otomobil
satışlarını teşvik eden ve artık terk edilen
uygulamalar 2009 ve 2010 yılları için ileri
tarihli satışların gerçekleşmesine neden
olmuştur.
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