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ASRIN İŞADAMLARI DERNEĞİ 

AR-GE RAPORU 

 

R. NO  : 83 

R. TARİHİ  : 14.1.2020 

Gündem : Küresel Borç Seviyesi, Cari Açık, Maden Ekonomisi,  CDS Verileri, 

KBMG(SAGP), Güven Endeksleri 

KÜRESEL BORÇLAR 253 TRİLYON DOLARA ULAŞTI 

Uluslararası Finans Enstitüsünün (IIF) yayınladığı "Küresel Borç Monitörü” raporuna göre, 

Küresel borç seviyesi geçen yılın ocak-eylül döneminde 9 trilyon dolar artarak 253 trilyon dolara 

ulaştı ve tüm zamanların rekorunu kırdı. Toplam borç, dünyadaki gayri safi yurt içi hasılanın 

(GSYH) üç katını (yüzde 322) aştı. 

IIF’nin raporuna göre, toplam GSYH'ye oranları dikkate alındığında, geçen yıl üçüncü çeyreğinde 

hane halkına ait borçlar yüzde 60,2'ye (2018’de yüzde 59,6), finansal olmayan şirketlere ait 

borçlar yüzde 92,5’e (2018’de 91,6) yükseldi. Aynı dönemde, kamuya ait borçlar yüzde 88,3 

(2018’de 86) ve banka gibi finansal şirketlere ait borçlar da yüzde 81,4 (2018’de 81,7) düzeyinde 

gerçekleşti. 

Gelişmekte olan ülkelerin borcu 72 trilyon dolar ile rekor kırdı 

Kamuya ait borçların GSYH'ye oranının Avustralya ve ABD'de rekor kırdığı vurgulandı. 

Türk şirketlerinin borcu azaldı 

Rapora göre, Türkiye’de borçların GSYH'ye oranları dikkate alındığında; 

- Hane halkına ait borçlar yüzde 16’dan yüzde 14,1’e,  

- Finansal olmayan şirketlere ait borçlar yüzde 79,7’den yüzde 67,3’e ve  

- Banka gibi finansal şirketlere ait borçlar da yüzde 31,9’dan yüzde 27,5’e gerilerken,  

- Kamuya ait borçlar yüzde 34,5’den yüzde 35’e yükseldi. 

CARİ İŞLEMLERDE 'FAZLA DÖNEMİ’ SONA ERDİ 

Cari işlemler dengesi, kasım ayında piyasa beklentisinin üzerinde 520 milyon dolar açık verdi. 

Temmuz ayından bu yana 'fazla' veren ödemeler dengesi, böylece 4 aylık aranın ardından 

yeniden 'açık' pozisyonuna geçti. 

İthalattaki düşüşün de etkisiyle Temmuz-Ekim döneminde ‘fazla’ veren Türkiye'nin cari işlemler 

hesabı, kasım ayı itibariyle yeniden ‘açık’ pozisyonuna döndü. Kasım ayında 400 milyon dolar 

açık vermesi beklenen cari işlemler dengesinde 520 milyon dolar açık oluştu.  

Yıllık cari işlemler dengesi, kademeli azalışla birlikte fazla vermeye devam ederken, 12 aylık cari 

işlemler fazlası kasım ayı itibariyle 4,3 milyar dolardan 2,7 milyar dolara geriledi.  

Turizm gelirlerinde geçen yılın aynı dönemine göre kasımda yüzde 14,6 artış yaşanmasına 

rağmen, turizm dışı hizmet kalemlerindeki zayıflıklar hizmet gelirlerinde nette yüzde 4,2 azalışa 

yol açtı. 
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Doğrudan yatırımlara 236 

milyon dolar giriş oldu 

Doğrudan yatırımlardan 

kaynaklanan net girişler 

kasımda bir önceki yılın aynı 

ayına kıyasla 1 milyar 36 

milyon dolar azalarak 236 

milyon dolar düzeyinde 

gerçekleşti. Bu dönemde, 

portföy yatırımları 2 milyar 50 

milyon dolar net giriş kaydetti. 

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili kasımda genel hükümet 25 milyon dolar net kullanım 

gerçekleştirirken, bankalar 26 milyon dolarlık, diğer sektörler 22 milyon dolarlık net geri ödeme 

yaptı. Resmi rezervlerde ise kasımda 743 milyon dolar net artış gözlendi. 

Net hata noksan 1.85 milyar dolar açık verdi 

Bu arada kaynağı belirsiz para giriş/çıkışı olarak nitelendirilen net hata noksan kalemi, kasımda 

aylık bazda 1.85 milyar dolar eksi verirken, Ocak-Kasım dönemi 687 milyon dolar fazlada. 

MADEN EKONOMİSİ 

Doğal gazda %99, petrolde %95, kömürde %61, çinko ve nikelde %99, alüminyumda %95, 

altında %85, bakırda %77, demirde %64 dışa bağımlıyız. Dışa bağımlılık gittikçe artıyor. 

Ülkemizde maden arama faaliyetleri teşvik edilmesi gerekirken, bilerek veya bilmeden 

engelleniyor.  

Maden hayattır 

İnsanlar bakırı buldu, “bakır çağı”nı yaşadı. Tuncu buldu, “Tunç Çağı”nı yaşadı. Gerçek şu ki, 

hayatımızdan madenleri çıkarırsak, taş devrine geri döneriz. Tek bir otomobil üretmek için, 

yerkabuğundan en az 10 ton maden çıkarılması gerekiyor.  

Madene talep olduğu için, madenler çıkarılır. ABD’de de, Almanya’da da tüm gelişmiş ülklerede 

bu böyledir. 

Maden sanayinin kaderi 

Maden üretimi, yer kabuğunun kazılması ile yapılır. Yapay olarak maden elde edilemez. 

Yerkabuğunun her yerinde, değişik madenler bulunur. Ülkemizin yüzölçümünün sadece binde 

biri, maden sahası olarak belirlenmiştir.  

Atomlar, elementleri; elementler, mineralleri oluşturur. Madenler, minerallerden oluşur. Ama 

her mineral değerli değildir. Değeri olabilmesi için, günümüz koşullarında bir piyasası 

olması gerekir. 

https://www.dunya.com/uploads/content/yjyjpg_CQOuW.jpg?v=1578913768
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Bir ABD vatandaşı yılda 18 ton maden tüketirken; bir Türk vatandaşı 8 ton maden 

tüketebilmektedir. Kişi başına düşen maden tüketimi, gelişmişliğin bir ölçütüdür. Ülkelerin 

sanayileşmesi ile maden tüketimi arasında, bir paralellik vardır. Dünyada “doğrudan dış 

yatırımlar” en çok madencilik için gelmektedir. 

2017 yılında, maden sanayinin ABD ekonomisine katkısı 2.9 trilyon dolardır. Aynı yıl, 

Avustralya’nın maden ve enerji ihracatı 204 milyar Avustralya doları ve Kanada’nınki 158 milyar 

Kanada doları idi. Yine, o yıl Rusya maden ve enerji ihracatından 257 milyar ABD doları elde 

etmiştir. Kıta sahanlığındaki petrol ve doğal gaz olmasa idi, İngiltere ekonomisi buhrana 

girecekti. 

Dünyada, demir dışı metal madeni aramalarına son 10 yılda harcanan para, 125 milyar dolardır. 

Bunun yaklaşık yarısı altın aramaları için harcanmıştır. Ülkemizde 15 altın madeninde altın 

üretilmektedir. 

5 YILLIK ÜLKE CDS VERİLERİ 
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SEÇİLMİŞ ÜLKELERDE KBMG (SGP, DOLAR 

 

 

EKONOMİK GÜVEN (Güven Endeksleri) 

 


