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Bu sayıda; 

Finansal kesim dışındaki firmaların döviz pozisyon açığı ile 

Ekim ayı imalat sanayi kapasite kullanım verileri değerlendirilmiştir. 
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Reel sektör döviz pozisyon açığında yeni rekor! 

 Merkez Bankası, Haziran ayı itibariyle, finans kesimi dışındaki firmaların döviz 

pozisyonuna ilişkin verileri açıkladı. 

 Veriler, seçimden sonra, kurlarda yaşanan artışa reel sektörün ne kadar kırılgan bir 

bilanço ile yakalandığını gösteriyor.  

 Reel sektörün döviz cinsiden yükümlülükleri son bir yılda 43 milyar dolar artışla 204,1 

milyar dolar olurken; varlıklar aynı dönemde sadece 5,5 milyar dolar artarak 84,9 

milyar dolar oldu.  

 Reel sektörün döviz cinsinden varlıkları ile yükümlülükleri arasındaki fark yani net 

döviz pozisyon açığı ise bu yılın Haziran ayında 119,3 milyar dolar ile rekor kırdı.   

 Son bir yılda reel sektör net döviz pozisyon açığındaki artış % 46 (37,5 milyar dolar) 

oldu.  

 

Kaynak: TCMB 

 Haziran sonundan 25 Ekim tarihine kadar, dolar TL karşısında % 11,5 değer kazandı. 

Bu dönemde aynı miktarda döviz pozisyon açığı için reel sektörün 22,3 milyar TL 

tutarında kur zararını bilançosuna yansıttığı anlaşılıyor.  

 Haziran’da kısa vadeli net döviz pozisyon açığının da rekor tazelediği görülüyor. 

Reel sektörün kısa vadeli döviz pozisyon açığı, geçen yılın aynı dönemine göre, % 

234 artarak 14,9 milyar dolara çıktı.  



 2  

 Söz konusu pozisyon açığının 25 Ekim tarihinde kapatılması için reel sektörün 

kurdan kaynaklanacağı ek maliyet 2,8 milyar TL, 25 Ekim dolar kuru ile 1,5 milyar $ 

civarında.  

 Bu veriler, seçim öncesinde Hükümetin reel sektörde biriken kırılganlıklara gözlerini 

kapamasının reel sektöre çıkardığı faturayı da gösteriyor.  

   

Kaynak: TCMB 

 Verilerin işaret ettiği önemli bir diğer nokta ise, reel sektör döviz borcunun önemli bir 

kısmının yurt içinden sağlanması...  

 Son bir yılda döviz yükümlülüklerindeki 43 milyar dolarlık artışın % 85,4’ü yurtiçinden 

alınan kredilerden sağlanıyor. Bu aynı zamanda reel sektördeki bilanço zafiyetinin 

kolaylıkla finans kesimine bulaşabileceğini de gösteriyor.  

 Ortaya çıkan bu tablo Merkez Bankasının kur politikasındaki zikzakların, kuru belirli 

bir seviyede tutabilmek amacıyla kaybettiği rezervlerin nedenleri hakkında da ipuçları 

veriyor.  

Uçak pistten mi çıkıyor? 

 Ekim ayında imalat sanayiinde kapasite kullanım oranı yine sürpriz yaparak artışını 

sürdürdü.  

 İmalat sanayi kapasite kullanım oranı geçen yılın aynı ayına göre 1,7 puan artarak % 

77 olurken, mevsim etkilerinden arındırılmış oran bir önceki aya göre 0,3 puan 
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artarak % 75,1 oldu. Böylece mevsim etkilerinden arındırılmış kapasite kullanım oranı 

üç ay üst üste artmaya devam etti.  

 

Kaynak: TCMB 

 Merkez Bankası söylemleri ile ekonomide yumuşak inişin gerçekleştiğini ve uçağın 

pistte olduğunu ifade ederken, imalat sanayiinde kapasite kullanımının artmaya 

devam etmesi bu tespitin isabeti konusunda soru işaretlerini artırıyor. 

 Soru işaretlerini artıran diğer bir husus ise imalat sanayi kapasite kullanım oranı ile 

üretim verileri arasında Ağustos’ta başlayan ayrışma.  

 İmalat sanayiinde Eylül ve Ekim aylarına ilişkin üretim verileri henüz yayımlanmadı. 

Veriler Ağustos’ta kalıyor. Eylül ve Ekim aylarında imalat sanayi üretiminin düşmesi 

halinde daha düşük bir üretim düzeyinin daha çok kapasite kullanılarak 

gerçekleştirilmesi gibi garip bir tablo ortaya çıkacak.    
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Kaynak: TÜİK, TCMB 

Sonuç 

 Popülizm yalnızca seçim öncesinde bütçenin gevşetilmesi, zamların ertelenmesi 

değildir. Popülizm aynı zamanda ekonomide alınması gereken kararların zamanında 

alınmayarak ertelenmesidir. 

 Reel sektörün bu derece pozisyon açığı biriktirmesine seçim öncesinde sessiz kalan 

bir iktidarın basiretinden söz etmek mümkün değildir.  

 İktidar seçimden önce yalnızca hane halklarının değil, reel kesim firmalarının da 

gelirleri ile hayalleri arasındaki farkı borçlanma ile kapatmış.  

 Ancak bir farkla reel sektör bu açığı büyük ölçüde döviz cinsiden borçlanarak 

kapatmış.  

 Hükümetin seçim öncesi hovardalığının bedeli olan devalüasyonun faturası yalnızca 

zam ve vergi artışıyla hane halkına değil; kur zararıyla reel sektöre de kesilmiş.  

 Ancak bu kur zararının nihai aşamada fiyatlara zam olarak yansıtılması da büyük 

olasılık. Anlaşılan vatandaşlar önümüzdeki günlerde de yeni zamlarla tanışacak. 

 


