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2020'de mucizenin adı: 'Pozitif Büyüme' 

Bu satırları okuduğunuz an itibariyle, TÜİK tarafından 2020 yılı GSYH verileri açıklanmış olacak. 
Öncelikle, 2020'nin bütünü için reel büyüme hızı oranı tahminim, yüzde 70 olasılıkla, yüzde 2,485 idi. 
Tahminimin dip noktası olan yüzde 2,33, 2020'nin son çeyreğinde Türkiye Ekonomisi'nin yüzde 8,04 
oranında büyüdüğümüz tahminime dayanıyordu. Tahminimin tepe noktası olan yüzde 2,66 ise son 
çeyrekte yüzde 10,49 oranında büyüdüğümüz tahminime… TÜİK'in açıkladığı veri ise, 2020'nin son 
çeyreğinde Türkiye Ekonomisi'nin yüzde 5,87 büyüdüğünü gösterdi. 

Oysa, ekonomistlerin çoğu, son çeyrek için yüzde 8 ile 10 arası büyüme bekliyordu ve tüm 2020 için 
ekonomistlerin büyüme beklentisi ortalaması yüzde 2,3 düzeyindeydi. Bu verilerin ışığında, 2020'de 
yüzde 3,1 büyüyen Tayvan, yüzde 2,9 büyüyen Vietnam, yüzde 2,3 büyümüş olan Çin'den sonra, 
dünyanın en seçkin ve öncelikli 40 ülkesi arasında, 2020'yi pozitif büyümeyle ve 4. sırada, G20 
Grubu'nda ise Çin'le birlikte tek pozitif büyüyen ve 2. sırada bir ülke olarak bitirmiş olmak önemli bir 
ayrıcalık. 

İşin özünü kaçırmayalım: 2020'nin mucizesi 'Pozitif Büyüme'dir ve Ekonomi Yönetimi'nin geçtiğimiz 
mart ayı sonundan itibaren seferber ettiği tüm para-maliye-direkt kontrol politikaları setinin bir 
başarısıdır. Hele ki, G20'nin pek çok ülkesi, özellikle de Atlantik kuşağındaki ülkeler yüzde -2'lerden -
8'lere uzanan negatif büyüme verileri ile 2020'yi geride bırakmış iken. 

2020 yılında kişi başına GSYH cari fiyatlarla 60 bin 537 TL, doları cinsinden 8 bin 599 olarak 
hesaplandı. 2020 yılının tamamına bakıldığında GSYH bileşenleri açısından en hızlı artış yatırımlar 
tarafında yaşandı. Buna göre yatırımlar yüzde 6,5 büyüdü. Hanehalkı harcamalarında büyümenin 
yüzde 3,2 olduğu görüldü. Devletin nihai tüketim harcamalarında ise salgın yılında yüzde 2,3'lük artış 
gerçekleşti. 2020'de yıllık olarak mal ve hizmet ihracatı bilhassa turizm ve hizmet ihracatı 
gelirlerindeki ciddi azalmayla yüzde 15,4 gerilerken, ithalat ise yüzde 7,4 arttı. 

Sektörel bazda bakıldığında 2020'de tarım ve sanayi sektöründe büyüme görüldü. Buna göre tarım 
sektörü yıllık olarak yüzde 4,8; sanayi ise yüzde 2 büyüme kaydetti. İnşaat ve hizmetler sektöründe ise 
daralma gerçekleşti. İnşaat sektörü 2020'de yıllık olarak yüzde 3,5 daralırken, salgından en çok 
etkilenen sektör olan hizmetler sektöründe küçülme yüzde 4,3 oldu. 2020 büyüme hikayesinde öne 
çıkan yatırımlar kalemine bakıldığında makine ve teçhizat yatırımlarındaki artışın inşaat yatırımlarının 
önüne çıktığı görüldü. 

Makine ve teçhizat yatırımlarında 2020'de yıllık büyüme yüzde 21'i aştı. 2020'nin son çeyreğinde ise 
makine ve teçhizat yatırımları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38,7 arttı. Böylelikle makine 
ve teçhizat yatırımlarında 2010'un ikinci çeyreğinden bu yana en iyi çeyrek kaydedildi. İnşaatta ise son 
çeyrekte yatırımlar yüzde 14,7 geriledi. 
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Hanehalkı tüketim kaleminin detaylarına bakıldığında dayanıklı mallarda son çeyrekte hızlı büyüme 
kaydedildiği görüldü. Buna göre dayanıklı mallar kalemi 2020'nin son çeyreğinde bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 42,3 büyüdü. 3. çeyrekte bu rakam yüzde 60,7 olarak kaydedilmişti. Giyim gibi 
yarı dayanıklı mallar tarafında son çeyrekte büyüme yüzde 6,9 oldu. Dayanıksız mallarda ise yüzde 
8,2'lik artış görüldü. Hane halkının hizmetler kaleminde ise yılın son çeyreğinde daralma sürdü. Buna 
göre bu kalemde yıllık küçülme yüzde 6,2 oldu. 

2020'de pozitif büyümeyle yakalanan bu başarıyı, 2008 yılının eylül ayının ikinci yarısında patlak veren 
ve 2009'da tüm dünya ekonomisinin ve küresel finans sisteminin derin yara almasına sebep olan 
Küresel Finans Krizi sürecinde yaşananlarla karşılaştırdığımızda, 2009 yılının büyüme hedefi yüzde 5 
büyüme iken, yüzde -4,8 ile yılı tamamlayabilmiş bir Türkiye'nin, 2008 finans krizinden 3 kat daha 
yüksek bir küresel belirsizliğe sebep olmuş 'Kovid-19' küresel virüs salgınının yaşandığı 2020 yılını, 
yüzde 5 büyüme hedefine göre, bu defa yüzde 2,5 büyüme ile tamamlıyor olması gerçek bir 'başarı 
öykü'südür. Üstelik de, bu başarının bir 'kamu mali disiplini' başarısı ve TCMB'nin 1 kuruş karşılıksız TL 
basmadığı koşullarda yakalamış olmanın değeri tartışılmaz bile. 

Hadi, 2009'la bir karşılaştırma yapalım. 2009 yılı bütçe açığı hedefi -15,54 milyar TL'dir. Yıl sonu 
gerçekleşmesi ise -52,76 milyar TL. 3,4 kat sapma. Bu nedenle, yıl başında bütçe açığı/GSYH oranı 
yüzde -1,4 olarak hedeflenmişken, gerçekleşme yüzde -5,5 olmuştur. Bütçe gelirleri 244 milyar TL 
hedeflenmişken, 215 milyar TL'de kalmıştır. 2020'de ise, bütçe açığı hedefi 139 milyar TL iken, 173 
milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 'Kovid-19' gibi 100 yılda bir görülen ağır bir küresel krize rağmen, 
bütçe açığındaki sapma yüzde 24,5’dir. Bu sayede, yıl başında bütçe açığı/GSYH oranı hedefi yüzde       
-2,9 iken, yüzde -3,6 olarak gerçekleşti. Bu bir 'mali disiplin' başarısıdır. 

Giderler 1 trilyon 96 milyar hedeflenmişken, 1 trilyon 202 milyar TL olarak gerçekleşti. Çünkü, toplam 
gelirler 957 milyar TL hedeflenmiş iken, 1 trilyon 29 milyar TL'ye, vergi gelirleri ise 785 milyar TL iken, 
833 milyar TL'ye ulaştı. Üstelik, gelir vergisi 182 milyar TL hedeflenmiş iken, 159 milyar TL'de kalmış 
olmasına rağmen. Çünkü, Ekonomi Yönetimi, reel sektörün ve istihdamın çökmesine, üretim ve 
ihracatın durma noktasına gelmesine izin vermeyerek, 'pozitif büyüme' başarısı ile ekonominin 
çarklarının katma değer ve vergi üretmesini sağladı. 

Eğer, kamu bankalarının öncülüğünde, reel sektör düşük maliyetli finansman imkanlarıyla 
desteklenmesiydi; eğer ticaret diplomasisinin neferleri ihracatçıların yeniden rekorlara dönmesini 
sağlayacak imkanlar sağlanmasıydı, bugün bambaşka bir Türkiye Ekonomisi'ni konuşuyor olacaktık. Bu 
nedenle, 2020'yi pozitif büyüme ile bitirmenin 2021'de de Türkiye Ekonomisi için ne kadar değerli 
olduğunu daha net algılayacağız. 

'Fiyat istikrarı'mı, 'kur istikrarı'mı? 

Türkiye'nin fiyat istikrarına yönelik temel gerçeği, Türk Ekonomisi'nin 'talep çekişli' değil, 'maliyet 
çekişli' bir enflasyon dinamiğine sahip olduğudur. Bu nedenle, Türkiye'de fiyat istikrarına yönelik kalıcı 
sonuç elde etmenin yolu, 'talebi baskılamak'tan çok 'etkin maliyet yönetimi'dir. Nitekim, maliyet 
enflasyonunun göstergesi niteliğindeki Yurtiçi ÜFE, Yurtdışı ÜFE ve Tarım ÜFE, talep enflasyonunun 
göstergesi niteliğindeki TÜFE'nin üzerinde seyretmekte. Yıllıklandırılmış düzeyde, Yİ-ÜFE yüzde 25,16, 
Tarım-ÜFE yüzde 21,24 ve YD-ÜFE yüzde 37,56 artmışken, TÜFE'deki artış oranı yüzde 14,60 
düzeyinde. Bilhassa, ihracat amaçlı üretim yapan firmaların maliyetlerindeki yüzde 37,56'lık artış 
çarpıcı. 
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Bu durum, ihracatçının bir yıl öncesine göre birim başına aynı karlılıkla ihracat yapabilmesi için 0,5 
dolar ile 0,5 eurodan oluşan sepet kurun da aynı oranda artması gerektiğine işaret ediyor. Dolayısıyla, 
ihracatçının karlılığını koruması adına, yabancı paralar karşısında değer kaybetmesi geren bir Türk 
Lirası, adeta bir enflasyon sarmalı gibi, dönüp tekrar ithalata dayalı üretim maliyetlerinde artışa sebep 
oluyor. Bu noktada, Türkiye'de reel sektörün fiyat belirleme alışkanlıklarındaki zafiyeti, ahlaki rizikoyu 
dikkate aldığımızda, ithalatın payı ölçüsünde döviz kurlarındaki artışı hesaba katması gereken firmalar, 
sattıkları malın fiyatına kurlardaki artışın tümü kadar zam yapıyorlar. 

Bu nedenle, firmaların fiyat belirleme alışkanlıklarındaki olumsuz alışkanlıklara bağlı olarak, kur 
artışlarının, ithalata bağımlılık oranı düzeyinde değil, devalüasyon oranının tümü kadar, yani üretici 
fiyat endekslerine olması gerekenden en az iki kat daha katlanmış olarak yansıdığı gözleniyor. Bu 
nedenle, döviz kurlarındaki artışların, diğer bir deyişle devalüasyonun enflasyona geçişkenlik etkisini 
(pass-throught effect) sınırlamak adına, TCMB'nin ağırlıklı olarak tercih ettiği bir metodoloji olan 
'döviz kurlarını yüksek faizle şoklama', sınırlı bir dönem döviz kurları üzerinde etkili oluyor. Yabancı 
yatırımcıların 'faiz arbitrajı' beklentisi gerçekleştikten ve sıcak para tekrar dışarıya çıkma başladıktan 
sonra, döviz kurları yeniden hareketleniyor ve reel sektör kur artışlarına yönelik olarak, 'kur-maliyet-
enflasyon' sarmalına geri dönüyor. 

Bu nedenle, Türkiye'de enflasyonla mücadele noktasında, 'talebi baskılamak' asla kalıcı sonuç 
alınabilecek bir metot değil. Çözüm hiç değil. Bu nedenle, başta TOBB, TİM, MÜSİAD, TÜSİAD olmak 
üzere, Türk iş dünyasını temsil eden sivil toplum kuruluşlarıyla masaya oturularak, döviz kurlarının 
üretim, ticaret ve ihracat maliyetlerine yansımasına yönelik 'etkin maliyet yönetimi' çalışması yapılıp, 
fiyat belirleme alışkanlıklarında ciddi sorunları, ahlaki erozyonu olan sektörlerin temsilcileriyle tek tek 
masaya oturup, tüm enflasyonist tabloyu tartışmak gerekiyor. Aynı durum, yine üretim maliyetleri ve 
ivedi ölçüde verimlilik sorunlarına bağlı olarak, tarım ve gıda sektöründe de aciliyeti olan bir konu. 

Serbest piyasa mı, piyasa düzensizliği mi? 

Enflasyonla mücadelenin ve fiyat istikrarının bu ölçüde öncelik arz ettiği bir dönemde, fiyat istikrarını 
kalıcı kılmanın en önemli sac ayaklarından birisini gerçek piyasa ekonomisi şartlarını sağlamak 
oluşturmakta. Hane halkının, tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere mal tedarikinde bulunan 
sektörlerin önemli bir kısmı eksik rekabet piyasası koşulları içerisinde çalışmakta. Özellikle de 
perakende sektörü. Türkiye'nin önde gelen perakende zincirlerinin, hipermarket, süpermarket ve 
market zincirlerinin, ürettikleri veya ticaretini yaptıkları ürünü bu tür perakende zincirleriyle ancak 
tüketiciye ulaştırmak zorunda olan KOBİ'lere, hatta büyük şirketlere uyguladıkları koşullar, çıkardıkları 
fazladan maliyetler, 10 yılı aşan bir süreden bu yana kangrene dönüşmüş durumda. 

Tüketici ürünü peşin alsa da, sattıkları ürünün bedelini 3,4, hatta 5 ay gecikmeyle ödeme 
umursamazlıkları öyle bir boyut kazanmış durumda ki, perakende zincirlerinin bu tür dayatmaları 
Türkiye'de tarım ve gıda ürünleri enflasyonunun önemli gerekçelerinden birisini oluşturur hale geldi. 
Bu yetmezmiş gibi, tek bir perakende zinciri dışında, satışına aracılık ettikleri tarım ve gıda ürünlerini 
'konsinye' kabul eden ve raftaki ürünlerle ilgili en ufak bir sorumluluk taşımayan, son kullanma 
tarihine kadar satın alınmadıysa umurlarında bile olmayan perakende zincirleri, bu tutumları 
nedeniyle, böyle bir vurdumduymazlıkla yılda milyarlarca dolarlık tarım ve gıda ürününün de çöpe 
gitmesine, israf olmasına sebep oluyorlar. 

Oysa, çok basit bir yasal düzenleme ile, perakende zincirlerinin temsil aldıkları her gram, her kuruş 
tarım ve gıda ürününün tüketiciye mutlaka ulaştırılması ve israf olmaması noktasında sorumluluk 
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taşımaları sağlansa, ürünün son kullanma tarihi yaklaştıkça, tüketici tarafından satın alınmalarını 
sağlayacak kademeli indirim uygulama koşulları getirilse, Türkiye milyarlarca dolarlık tarım ve gıda 
ürünü israfı yaşamaz; ürünlere yapılacak kademeli indirimlerle raflar boşalır, tüketici mutlu olur ve 
enflasyon oluşmaz. Oysa, perakende zincirlerinin vurdumduymaz tutumları nedeniyle, başta tarım ve 
gıda ürünleri üreticileri olmak üzere, perakende zincirlerine verdikleri üründen, ürünün tahsilatından 
mutlaka mağdur olacaklarını bilen KOBİ'lerin, söz konusu mağduriyetlerini giderecek bir fiyat 
ayarlamasıyla mal satma mücadelesi hane halkına enflasyon olarak dönüyor. 

Yine, 'serbest piyasa' anlayışı iddiasıyla, 'piyasa düzensizliği'nden fazlasıyla yararlanan perakende 
zincirleri, esasen zorunlu tüketim ürünleri, yarı dayanıklı tüketim ürünleri ticareti yapmak üzere 
ekonomik faaliyet gösteren firmalar olmalarına rağmen, 'tuhaf" bir şekilde 'elektronik ürün'lere de 
giriyorlar. Oysa, elektronik ürünlerin bu konuda uzmanlaşmış, satış personelini buna göre yetiştirmiş, 
mağazasını elektronik ürün satışına yönelik olarak tasarlamış firmalar tarafından satılması gerekir. 
Dünyanın önde gelen ülkelerinin hiç birinde market veya süpermarkette elektronik ürün satışı 
görmezsiniz. Dolayısıyla, perakende zincirlerinin her yaptığını 'serbest piyasa' iddiası ile göz 
yumarsanız, hem başka sektörlerde ciddi yatırım yapmış firmalara haksızlık etmiş olursunuz; hem de 
haksız ve eksik rekabet ile 'enflasyon'a sebep olmuş olursunuz. Enflasyondan kurtulacak isek, kuralları 
doğru işleyen, israfı sıfırlamış, verimlilik odaklı ve girişimcilerin yetenekleri doğrultusundaki sektörlere 
odaklandığı, daha fazla ihtisaslaşmaya ağırlık verilmiş bir ekonomi olmak zorundayız. 

Küresel ticarette 2021'de 'fırsatlar' ve 'zorluklar' 

'Kovid-19' küresel virüs salgınının dünya ekonomisi ve küresel ticarete geniş kapsamlı etkileri, 'Yeni 
Normal' kavramı çerçevesinde yeni başlıkları, yeni yaklaşımları, yeni fırsatlar kadar, zorlukları da 
beraberinde getirdi. Bu başlıkları, Çin ve Asya'ya 'aşırı' bağımlılığı azaltmak adına, küresel tedarik 
zincirlerinde yeniden yapılanma; ticarette 'bölgeselleşme'; yeşil üretim ve yeşil ticaret; güvenli, hijyen 
üretim ve ticaret ve ticarette dijitalleşme olarak sıralamak mümkün. 

Küresel tedarik zincirlerinde yeniden yapılanma, bilhassa küresel pandeminin sebep olduğu ciddi 
aksaklıklara bağlı olarak, firmaların tümü için 'tedarik çeşitlendirmesi' konusunu önceliklendirdi. Bu 
noktada, salt iç tedarikle üretim yapan firmalar açısından dış tedarikçileri de sürece dahil etmek; salt 
dış tedarikçiyle çalışanlar açısından da yeni iç tedarikçiler edinmek artık daha kıymetli. Bilhassa, 
küresel pandeminin kıtalar arası ticaret hacminde sebep olduğu dengesizlikler ve limanlarda 
konteynerlerin yükleme, boşaltma işlemlerinin hayli uzaması, konteyner kapasitelerini 'altın' değerine 
ulaştırmış durumda. 

Bu nedenle, Şanghay Limanı’ndan Los Angeles Limanı'na konteyner maliyeti haziran ayına göre ikiye, 
Rotterdam Limanı için ise dörde katlanmış durumda. Türkiye açısından, daha önce ortalama 2 bin 500 
dolara gelen konteyner maliyetleri, kimi güzergahlar için 7 bin dolarlara yaklaşmasına rağmen, malını 
satmış olan Türk ihracatçısı göndermek için konteyner bulamıyor. Bu durum, bugün ve gelecekte, 
küresel ticarette yakın coğrafyadan tedariki (nearshoring) daha kıymetli hale getirecek. Türkiye'nin 
'güvenilir liman tedarikçi ülke' olma gücü, Avrupa, ABD, Orta Doğu, Körfez ve Afrika'dan sipariş 
yoğunluğunu katlayacak. 

Nitekim, bu gelişmenin Türkiye'nin ihracat verilerine yansımasını da kırılan hacim rekorlarıyla 
gözlemliyoruz. Bununla birlikte, 'Kovid-19' sonrası dönemin küresel ticareti, üretici, tedarikçi firmaları, 
şirketleri eskisinden daha ciddi standartlarda iş yapmaya zorlayacak. Firmalar, aldığı siparişi 
zamanında teslim edebilmek adına kendileri için de hammadde ve ara mamul amaçlı geniş tedarik 
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ağları oluşturmak durumunda olacaklar. Bu nedenle, Türk ihracatçısı için, Türk iş dünyası için daha 
geniş tedarik zincirleri ağını oluştururken, serbest ticaret anlaşmalarını ve bölgesel ticaret 
anlaşmalarını daha yakından takip etmek ve Türkiye için farklı avantajlar yakalamak hayli değerli 
olacak. 

Bu sürecin bir diğer zorlu etabı, Türk iş dünyası, Türk ihracatçısı açısından tedarik zincirindeki 
hammadde ve ara mamul üreticileriyle ilişkileri 'değer zinciri' kavramı üzerinden de oluşturmak 
olacak. Yani, söz konusu muhatapları salt üretici ve tedarikçi görmek yeterli olmayacak. Çünkü, 'Kovid-
19' sonrası dönem, küresel ölçekte firmalardan, şirketlerden 'güvenilir', 'hijyen' üretim ve teslimat 
talebinin katlandığı; üstelik de bunun 'yeşil üretim' ve 'yeşil tedarik' kurallarına göre yapılmasının 
talep edildiği; yeni küresel standartların istendiği bir dönem olacak. Bu nedenle, Türk ihracatçısının da 
'hijyen' üretim ve 'yeşil üretim'e yönelik yeni sertifikasyonlar ve akreditasyonları temin etmesi 
gereken bir dönem olacak. Bu zorlukları aşarsak, Türkiye'yi küresel ticarette geniş fırsatlar bekliyor. 

Emtia fiyatları 2021'de radarda olacak 

Küresel emtia fiyatları açısından 2021 yukarı doğru trendi sıklıkla konuşacağımız bir yıl olacak gibi 
gözüküyor. Bunun birbirinden önemli gerekçeleri söz konusu. Birincisi, küresel ölçekte doğu-batı 
aksında konteyner taşımacılığı açısından önemli zorluklardan geçilen bir dönem yaşanıyor. Dünyanın 
batısından doğusuna yönelmiş konteyner gemileri ve konteynerler kolay kolay geri dönemiyorlar. Bu 
nedenle, üretim için gereken emtialar, ister tarım ve gıda emtiası, ister maden ve metal, ister petro-
kimya bazlı ürünler, ister otomotiv ve makine endüstrisi için yedek parça veya ara mamul, ürünleri 
taşımak için konteyner bulunamıyor. Bu da emtiaların fiyatını arttırmakta. 

İkinci bir nokta, giderek yoğunlaşan aşı haberleri ve Çin ekonomisinde 'Kovid-19'a rağmen güçlenmeyi 
sürdüren toparlanmanın, dünya ekonomisinin üretim ve büyüme performansı ve küresel ticaret 
açısından umutları yeşertmiş olması. Bu nedenle, üretim ve ihracat bazında gözlenen hareketlenme 
doğal olarak emtia talebine ve emtia fiyatlarına yansımakta. Aynı esnada, küresel bir iklim dönemi 
olarak ifade edilebilecek 'La Nina'ya ve onun sebep olduğu 'kuraklık' tehdidine yönelik endişelerin 
artması da, ekstra bir olumsuzluk olarak tarım ve gıda fiyatlarına yönelik yükselişi tetiklemiş 
gözüküyor. Öyle ki, BM Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) aralık ayında yayınlanan son raporu, küresel 
gıda ticaretindeki ciddi hareketlenmeyle, tarım ve gıda fiyatları son 6 yılın en yüksek seviyesini görmüş 
durumda. 

FAO'nun aylık Gıda Fiyat Endeksi, 6 aydır aralıksız olarak yükselişini sürdürmekte olan Fiyat 
Endeksi'nin kasım ayında ekim ayına göre yüzde 3,9 ve bir önceki yılın kasım ayına göre ise yüzde 6,5 
yükselerek, endeks değeri olarak 105,0 puana ulaştığını gösteriyor. Bu artış oranları 2012’den bu yana 
görülmüş olan en sert yükseliş trendine işaret ederken, dikkatle takip edilen fiyatlar da 2014 yılından 
bu yana görülen en yüksek fiyatları temsil etmekte. 2021 yılı sonunda küresel tahıl stoklarının da 
küresel stok kullanım oranının yüzde 30,7’sine denk gelecek şekilde 866,4 milyona gerileyeceği 
tahmin ediliyor. Bu rakam, son 5 yılın en düşük oranı olsa da, yine de küresel anlamda güvenli bir 
seviye olarak tanımlanmakta. 

Londra Metal Borsası’nda ise, emtia talebinin artmasıyla birlikte, Metal Endeksi son 8 yılın en yüksek 
seviyesine ulaşmış durumda. Bakır, alüminyum, çinko, kurşun, kalay ve nikelin günlük kapanış 
fiyatlarına göre oluşturulan endeks en son 2012 yılında 3.500 seviyelerinde bulunuyordu. Bakır 
fiyatları, bakır madenlerine yönelik yatırım eğilimindeki gerilemeye karşılık, artan talep dolayısıyla 
görülen fiyat artışlarına bağlı olarak, 8 yılın zirvesine çıkarak ton başına neredeyse 10 bin doları 
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zorluyor. Alüminyum ise ton başına 2 bin dolar civarında seyrediyor. Zayıflayan dolara karşı 
yatırımcıların emtiaya daha fazla yönelmesiyle uzun pozisyonlar 10 yılın zirvesine çıktı. Bu tablonun 
küresel enflasyona olan etkisini de yakından takip edeceğiz. 

 

'Büyük Sıfırlama'mı; 'Yeniden Rotalama'mı? 

'Büyük Sıfırlama' olarak tanımlanan kavram, uzunca bir süredir entelektüel kesimde tartışıldıktan ve 
konuşulduktan sonra, son 2 yıldır çok daha yoğun bir şekilde dünya kamuoyunun gündemine oturdu. 
Bununla birlikte, son 2 yıla damgasına vuran tartışmalar, bir cephede 'dünyanın sonu' anlamına 
gelebilecek bir kabullenme ve algıyla, bir değer cephede ise 'kapitalizmin yeniden yapılanması' veya 
'yaşanabilir bir gelecek' adına günlük yaşam ve iş hayatından başlayarak, yeryüzünü ilgilendiren tüm 
süreçlerin gözden geçirilmesi ve yeniden yapılandırılması olarak konuşuluyor. 

Ancak, bu kavramları 'dünyanın sonu' olarak algılayan kesim, diğer cephede yer alan uluslararası 
kanaat önderlerini, küresel yatırımcıları, uluslar üstü şirketlerin kurucu patronlarını dünyayı bu hale 
getiren bir numaralı sorumlular olarak görmeleri nedeniyle, bu tür kavramlar üzerinden kendilerinin 
kontrolünde yürüyecek yeni bir 'yaşam tarzı'nın pazarlanması, hayatın her saniyesinin takip edildiği ve 
'dijital köle' dönüşmelerine sebep olacak bir ürkütücü süreç olarak görmekteler. Zaten, bu nedenle 
de, 'Kovid-19' küresel virüs salgını, virüsün laboratuvarda üretilmiş ve dünyaya salınmış bir virüs 
olduğu; bu yolla insanoğlunun uluslararası üstü şirketlerin ve iş ağlarının daha da kölesi haline 
getirileceği yönündeki iddiaları, teorileri, senaryoları da yoğunlaştırmış durumda. 

Bir cephede 'tasarlanmış bir yeni yaşam tarzı'nın zorla kabul ettirilmeye çalışıldığını düşünen 
milyonlarca insan; diğer cephede bu yaklaşımların 'komplo teorisi' olduğunda ısrarcı olan bir kanaat 
önderleri grubu. Tüm bu kaotik tartışmaların ortasında, 'büyük sıfırlama'yı küresel ölçekte enerji 
sisteminin veya finans sisteminin bütünüyle çökmesi, dünyanın adeta uygarlık öncesi bir tabloyla karşı 
karşıya kalması olarak okuyan ve dillendirenler de söz konusu. Bununla birlikte, küresel kanaat 
önderleri bu süreci 'doğayla barışık' 'küresel iklimi ve ekolojik dengeyi' koruyan, 'sürdürülebilir 
kalkınma' koşullarını, gelir dağılımını, ırk ve cinsiyet ayrımcılığını ortadan kaldıracak bir yeniden 
yapılanma olarak tanımlamaktalar. Böyle bir yeniden yapılanmanın gerçekleşmesi adına, tüm 
dünyanın bu temel başlıklara odaklanması gerekmekte. 

Ancak, küresel kanaat önderlerinin bu konudaki çağrılarının 'samimiyet testi'nden geçtiği en önemli 
süreç öncelikle 'Kovid-19'la topyekun mücadele. Oysa, Afrika'nın aşıya ulaşması başlığından 
başlayarak, küresel gelir dağılımı adaletsizliğinin beslediği bir 'çifte standart'ın aralıksız devam ettiği 
bir tabloyla karşı karşıyız. 'İnsani Diplomasi' konusunda ne ABD, ne AB, ne Rusya, ne de Çin son 1 yıldır 
yapıcı bir duruş ve aksiyon hala alabilmiş değiller. Bu nedenle, küresel ekonomi-politik sistemin önde 
gelen ülkelerinin dünyanın öncelikli meselelerine yönelik 'çözüm odaklı' bir çabadan hayli uzak 
olmaları, 'büyük sıfırlama' kavramına yönelik algıya da doğal olarak hayli negatif bir anlam yüklüyor. 
Bu nedenle, 'daha yaşanabilir bir dünya için yeniden rotalama'ya odaklanmak; ayrıştıran, kaynakları 
yok eden, sürdürülebilir barış ve insan haklarını değersizleştiren bir 'nobran'lık ve 'bencillik'ten 
uzaklaşmak zamanı. 

Küresel işsizlik 220 milyon 

'Kovid-19' küresel virüs salgınının (pandemi), 1918-19 İspanyol gribi salgını ve 1929 büyük 
buhranından 100 yıl sonra, dünya ekonomisini ne kadar ağır etkilediği üzücüdür ki küresel istihdam 
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piyasası verileriyle de kendisini gösteriyor. 2008 Küresel Finans Krizi'nden ise dört kat daha fazla 
istihdam kaybı ile karşı karşıyayız. Birleşmiş Milletler'in bir alt kurumu olan Uluslararası Çalışma 
Örgütü'nün (ILO) tüm 2020'yi kapsayacak şekilde gerçekleştirdiği hesaplamalar, kamusal ve toplumsal 
hayata getirilen kısıtlama ve karantinaların tüm sektörlerde sebep olduğu çalışma saati kaybının 
küresel ölçekte yüzde 8,8 azalmaya ulaştığına işaret ediyor. 

ILO'nun son raporu, yüzde 8,8 azalmanın, 114 milyon kayıtlı işsiz dahil, toplam 255 milyon tam 
zamanlı iş kaybı anlamına geldiğini açıklamakta. Esnaf ve KOBİ'lerin dijitalleşmeye ayak 
uyduramamaları, tüm sektörlerde artan rekabet ve KOBİ'lerin ortaya koyduğu var olma mücadelesine 
bağlı olarak, son bir kaç yıl içerisinde küresel ölçekte önce 149 milyona, ardından 165 milyona, 
2019'da ise 187 milyona yükselmiş olan küresel işsizlik, küresel pandemiyle yüzde 1,1, yani 33 milyon 
kişi daha artarak, ne yazık ki 220 milyona ulaştı. 

ILO'nun son raporundaki bir başka kritik önemde tespiti ise, işini kaybedenlerin önemli bir bölümünün 
de, küresel pandeminin uzaması nedeniyle, iş aramaktan vazgeçmiş olmaları. Özellikle, en fazla işe 
alım yapan restoran, bar, mağaza, otel gibi hizmet sektöründeki işletmelere ardı ardına getirilen 
kısıtlamalar iş arama eğilimini olumsuz yönde etkilemiş durumda. ILO, iş saatlerinde yaşanan kaybın 
2021'de ve gelecek yıl da sürmesini beklerken;  81 milyon kişinin de kendini işsiz olarak 
kaydettirmediğine ve istihdam piyasasında da yer almadıklarına işaret ediyor. Beyaz ve mali yakalı 
istihdam kaybının ekonomik değeri küresel ölçekte 3,7 trilyon dolara; yani, küresel GSYH'nın yüzde 
4,4’ü kadar bir gelir kaybı anlamına geliyor ve bu tablodan en fazla gençler ve kadınlar etkilenmiş 
durumda. 

1929 büyük buhranı ve 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana en büyük ekonomik krizini yaşayan ABD'de ise, 
ülke ekonomisinin geçen yıl yüzde 3,5 oranında küçüldüğü düşünülmekte. Bu daralma, ülke 
ekonomisinde son 74 yılın en büyük ekonomik daralması anlamına geliyor. Bu nedenle, uzmanlar 
işsizlik maaşı başvurularının bir süre daha yüksek seviyelerde kalmaya devam edebileceğini 
beklemekteler. ABD’de, geçtiğimiz yılın şubat ayından bu yana, sadece 140 bini geçtiğimiz aralık 
ayında olmak üzere, 9 milyon 800 bin iş kaybı yaşandı. ABD ekonomisinin küresel pandemiyle birlikte 
11 yıllık rekor düzeydeki büyümesi de sona ermiş oldu. 

ABD'nin GSYH'sında yılın ilk üç ayında zaten yüzde 5 oranında yıllık daralma gerçekleşmişti. ABD 
ekonomisinin 2020'de yüzde 3,5 daraldığı yönünde açıklanan veri, IMF'in bir kaç hafta önce 
yayınlanmış olan tahminiyle örtüşüyor. Bununla birlikte, IMF dünya ekonomisiyle ilgili 2020 daralma 
tahminini de yüzde 4,4’den yüzde 3,5'e de revize etti. Euro Bölgesi'nin yüzde 7,2, Japonya'nın 5,1, 
İngiltere'nin 10, tüm gelişmekte olan ülkelerin yüzde 2,4 daralmayla bitirdikleri tahmin edilen 
2020'de, geçen yılı pozitif büyümeyle kapatmış oldukları düşünülen 3 ülke Çin, İrlanda ve Türkiye. Çin 
tüm 2020 için öncü verisini pozitif olarak açıkladı. 1 Mart'ta Türkiye için de 2020'de 0,7 ile 1,2 arası 
pozitif büyüme oranına kendimizi hazırlayalım. 

'İstihdamın dijitalleşmesi': fırsatlar ve riskler 

Gerek BM Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), gerekse de Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) 
'süpersonik' dijitalleşmenin iş yaşamı, istihdam, işçi-işveren ilişkileri ve işgücü verimliliği üzerindeki 
etkileri açısından pek çok çalışma ve rapora imza atıyor. ILO'nun 23 Şubat, yani bu hafta yayınlanan 
son 'Dünyada İstihdam ve Sosyal Görünüm 2021' raporu, dünyada son 10 yılda dijital çalışma 
platformları 5 kat büyüdüğüne işaret ediyor. Bununla birlikte dijital çalışma platformlarındaki bu 
büyüme, insana yakışır iş olanakları oluşturmak ve işletmelerin daha tutarlı bir sürdürülebilirlik ortaya 
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koyabilmeleri adına, ülkeler ve uluslararası kuruluşlar arasında politikaları oluşturmak adına, küresel 
bir diyalogu ve düzenleyici işbirliğini gerektiriyor. 

Söz konusu dijital çalışma platformları aracılığıyla, iş yaşamının dijitalleşmesi özellikle kadınların, 
gençlerin ve ne yazık ki geleneksel istihdam piyasalarında 'ötekileştirilen' engellilerin bilhassa 
işgücüne dahil olmaları adına, son derece değerli yeni iş olanakları sağlıyor. Dijital çalışma platformları 
sayesinde artan çalışan sayısının sağladığı geniş iletişim ve tedarik ağı ise, şirketler, firmalar için daha 
geniş kendi müşteri ağının da ötesinde, farklı becerileri, kabiliyetleri olan bir işgücüyle çalışma fırsatı 
da veriyor. ILO'nun raporu istihdamın dijitalleşmesinin iki şekilde kendini gösterdiğini belirtiyor. 
Birincisi,  ekonomik faaliyetlerin, işlerin çalışanlar tarafından çevrimiçi ve uzaktan yapıldığı internet 
temelli çevrimiçi platformlar. 

İkincisi ise, UBER şoförleri, taksi sürücüleri ve teslimat kuryeleri gibi sahada yer alan ve dijitalleşmenin 
tüm imkanlarını kullanmaları gereken çalışan kesiminin işleri yürüttüğü dijital platformlar. Buraya 
kadar ki tespitler, istihdamın dijitalleşmesinin iyi yönleri. Bir de, aynı sürecin zorlu yönlerini veya 
çalışanlar için risk oluşturan noktalarına da bakalım. Birinci nokta, bu tür dijital platformlarda 
çalışanlarının aşırı uzun mesai koşulları. Geleneksel istihdam piyasasının günlük çalışma süresi 
dünyanın birçok ülkesinde 7 saatle sınırlı iken, bu alanda çalışma süreleri 9,10, hatta 12 saati bile 
bulabiliyor. İkinci bir nokta, bu tür dijital çalışma platformlarını yürüten şirketlerin, firmaların sıklıkla 
kayıt dışı istihdam çalıştırmaya ve çok sık çalışan değiştirmeye meyilli olmaları. 

Bu nedenle, düzenli bir iş ve gelir riski, sosyal güvenlik sisteminin koruma imkanından mahrum olma 
riski, örgütlenme ve toplu pazarlık haklarına erişim olmaması gibi başlıklar küresel ölçekte istihdama 
yönelik riskler olarak karşımıza çıkmakta. Rapor hazırlanırken, bilgilerine başvurulan 12 bin çalışan, 
çalışma saatlerinin genellikle uzun ve belirsiz olmasından ve yarısı da saatte 2 doların bile altında para 
kazanmaktan şikayet etmişler. Faaliyetlerini geleneksel yöntemlerle sürdüren ve henüz 
dijitalleşmemiş KOBİ'ler ise, bu tür dijital platformların kayıt dışı istihdam çalıştırmasından ve aradaki 
iş yapma maliyeti farkından dolayı, haksız rekabete işaret ediyorlar. Bu nedenle, ulusal ve uluslararası 
düzeyde geniş kapsamlı düzenlemeler hem istihdamın hakkının korunması, hem de sektörlerde haksız 
rekabetin önlenmesi adına kritik önemde. 

Kapitalizmin Y ve Z kuşağıyla sınavı 

1928 ile 1945 arası doğan 'Sessiz Kuşak', 1946 ile 1964 arası doğan 'Yüksek Doğurganlık Kuşağı' ve 
benim de içinde yer aldığım 1965 ile 1980 arası doğan X Kuşağı açısından, 'kapitalist sistem'le ilgili 
sorgulama oldukça zayıf. Çünkü, 1929 Büyük Buhranı'na, 2. Dünya Savaşı'na ve hemen ardından 
Soğuk Savaş dönemine bizzat şahit olmuş bu üç kuşak açısından, bu tür felsefi sorgulamalar geniş bir 
kesim için lükstü. 1929-1980 arası dönem, küresel ekonomi-politik açısından, ülkelerin, toplumların, 
işletmelerin ve hane halklarının adeta bir var olma mücadelesi verdikleri bir dönemdi. 

Bu nedenle, kapitalizmin 'kar odaklı' anlayışını, üretim faktörleri arasındaki gelir dağılımı 
adaletsizliğini, kapitalizmin açmazlarını ve bizzat kriz doğuran zafiyetlerini yeterince konuşmadık. Bu 
başlıklara yönelik tartışmalar ağırlıklı olarak entelektüel kesimin kendi sorgulamaları arasında kaldı, 
geniş kesimlere mal olmadı. Bugün ise, bu konularla yeterince ilgilenmedikleri düşünülen Y ve Z 
kuşağı, tam tersine, kendilerinden önceki üç kuşağın asla sorgulamadığı bir yoğunluk ve içerikle 
kapitalist sistemi sorguluyor. Çünkü, 1981 ile 1996 arası doğmuş Y veya Milenyum Kuşağı ile, 1996 
sonrası doğmuş Z Kuşağı yaşama, dünyaya 'kar' penceresinden değil, 'amaç', 'gaye', 'maksat' 
penceresinden bakmakta. 
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Yani, ekonomik, ticari, siyasi ve toplumsal hayatta atılacak her adımın, alınacak her kararın mutlaka 
'insanlık yararı'nı da gözeten bir yönü olması gerektiğine, bir amaç veya gayeyi gözetmesi gerektiğine 
özel bir ihtimam gösteriyorlar. Y ve Z kuşağının ekonomik yaşamının vazgeçilmez bir parçası haline 
gelen ve gelecekte ülke ekonomilerinde daha da büyük bir paya sahip olacakları anlaşılan 'paylaşım 
ekonomisi' şirketleri, var olmalarının en önemli gerekçesinin 'kar' değil, 'değer' ve 'işlevsellik' 
boyutunda bir anlam ifade ettiğini belirtiyor ve gösteriyorlar. Bir örnek vermek açısından, Airbnb, 
Trump'ın göçmen karşıtı tutumunu reddettiğini göstermek adına, 100 bin göçmen için kısa süreli 
ücretsiz ikamet edebilme imkanı oluşturdu. 

Y ve Z kuşağı, ille de kapitalizm olacak ise, 'Bilinçli Kapitalizm'i, 'değerler'e dayalı bir kapitalizmi tercih 
ettiğini vurguluyor. Bu nedenle, gelir dağılımını gözeten, servetin tabana yayılmasını savunan, küresel 
ekosistemi koruyacak ve iklim değişikliğine duyarlı bir kapitalizm talep ediyorlar. Bu tablonun bir 
uzantısı olarak, ABD'den başlayarak, bilhassa gelişmiş ülkelerde 'ağır' bir sorun oluşturan 'cinsiyetler 
arası ücret adaletsizliği' sorunu, son dönemde en çok mücadele ettikleri konular arasında yer almakta. 
Yine, 'aşırı sağcılaşma' ve 'aşırı solculuk', 'sistemik ırkçılık' gibi, insanlığı tehdit eden meseleler için de 
tepkilerini güçlü bir şekilde göstermekteler. 

ABD'de 1928 ile 1980 arası doğmuş 3 kuşak, sırasıyla yüzde 60, yüzde 49 ve yüzde 45 oranında 
hükümetlerin reel sektör ve bireyler için ciddi manada çaba sarf ettiğini belirtirken, bu oranlar Y 
kuşağında yüzde 34'e, Z kuşağında ise yüzde 29'a geriliyor. Y ve Z kuşağının ortalama yüzde 67'si 
ekonomik, siyasi ve toplumsal sorunları çözmek için hükümetlerin daha fazla çaba sarf etmesi 
gerektiğini düşünmekte. Önümüzdeki dönemde, bu iki kuşağın uluslararası finans sistemi ve 
kapitalizmin 'yozlaşmış' yönleriyle ilgili, Game Stop ve Wallstreetbets gibi, daha ciddi bir sorgulama 
içerisinde olacaklarına birlikte şahit olacağız. 

'Otorite'si olmayan paralar dönemi 

21. Yüzyıl'ın en çok dillendirilen yönlerinden birisi 'Dijital Çağ'a da ev sahipliği yapıyor olması. 
Üretimden tüketime, iş hayatımızdan günlük hayatımıza olağan üstü bir hızla gelişen, yaşamın her 
noktasına değen bir 'teknolojik dönüşüm' ve 'dijitalleşme süreci' yaşıyoruz. Bu süreç, doğal olarak 
uluslararası finans sistemini de ilgilendiren bir dizi gelişmeyi tetiklemiş durumda. Bu gelişmelerden 
birisi de 'dijital' ve 'kripto' paralar. Esasen, günlük hayatı kolaylaştıran, teknolojik platformlar 
üzerinden gerçekleştirilen her türlü ödeme 'dijital para'ları da hayatımızın bir parçası yapmış 
durumda. Son derece karmaşık bir 'şifreleme teknolojisi' sayesinde üretilen 'kripto para'lar da 
popülaritesini her geçen gün daha da arttırmakta. 

Başlangıçta, dünya vatandaşlarının hayli geniş bir bölümünün uzak durmayı tercih ettiği 'kripto' 
paralar, bugün ulaştıkları değerlerin bir hayli uzağında, oldukça düşük değerlerle işlem görürken, o 
dönemde 'kripto' paralara yatırım yapmış olan belirli bir kesim, özellikle 5-6 yıl gibi bir zaman dilimi 
içerisinde büyük bir değer sıçraması yaşadı. Temmuz 2010'da ilk kez alım satım işlemi yapılmaya 
başlanmış olan Bitcoin’in fiyatı 0,08 dolardı. 2021'in ilk günlerinde 42 bin doları görerek herkesi 
şaşırtan Bitcoin, bir hafta sonunda 12 bin dolar birden değer kaybederek 30 bin dolara iniverdi. 
Bitcoin değer kaybetse de, bir günde yapılan işlem hacmi 11 milyar dolarla rekor kırdı. Bitcoin 
sonrasında 57 bin doları görüp, sonra tekrar 44 bin dolara çekildi. 

İnsanoğlunun 'yeni'ye olan merakı on binlerce yıldır süre gelmekte. Özellikle de, '1 koy 5 al' sevdası en 
güçlü saik diyebiliriz. Bu nedenle, ne 1634 ile 1637 arası 'lale soğanı' spekülasyonu, ne de bugün 
Bitcoin'in fiyatındaki büyük oynamalar bizi şaşırtmıyor. Ekonomi bilimi, para talebini iki temel 
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gerekçeye, işlem saiki ve para saklama 'tasarruf' saikine bağlarken, Keynes 3. bir neden olarak 
'spekülasyon saiki'ni eklemiş. Bu nedenle, geçtiğimiz hafta itibariyle, piyasalarda günlük işlem 
görmeye başlamış dijital ve kripto para sayısının 60'a ulaşması bizi şaşırtmamalı. Keynesyenci, 
muhafazakar bir iktisatçı olarak, kripto paralara mesafeli olmam normal. Bununla birlikte, artık 
hayatımızın öyle vazgeçilmez bir ilgi alanı ki, merkez bankaları da, uzunca bir direnişten sonra, 'dijital 
para' çalışmalarını hızlandırdılar. 

1694'den beri var olan ve para otoritesi olarak ülke ekonomilerinde vazgeçilmez kurum olma özelliği 
taşıyan merkez bankaları, bilhassa 2008 küresel finans krizinden bu yana izledikleri para politikası 
tercihleriyle de dijital ve bilhassa kripto para dünyasının da gelişmesine adeta sebep oluşturdular. 
Özellikle, ABD'nin doları ve dolar cinsinden uluslararası ödeme ve para transfer sistemini adeta bir 
tehdit ve yaptırım aracı olarak kullanmayı sıklaştırması, pek çok ülke ve kurumu ödemelerini, para 
transferlerini her geçen gün daha ciddi oranda dijital ve kripto paralar üzerinden gerçekleştirmeye 
özendiriyor. 

Dolar 'otorite'si ABD ve para otoritesi merkez bankaları, 'otoritesi' olmayan kripto paraları kendi 
elleriyle daha da cazip hale getirdiler. Kripto paracılar da neredeyse 1 gramın bile altında işlem gören 
altın gibi, işlem yapılabilecek limitleri aşağı çekerek cazibeyi katlıyorlar. 19 trilyon dolar paranın 
negatif getirili yatırım araçlarına 'park ettiği' bir dünyada, 'otoritesi olmayan' paraların geleceğini daha 
çok konuşacağız. 


