
34 EKONOMİ

 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  NİSAN 2019  www.mmo.org.tr

1 Makina Mühendisleri Odası Basın Danışmanı - asliaydin815@gmail.com

Aslı Aydın1

Küresel Ekonomide Resesyon Endişeleri 

Dünya ekonomisi için 2017 yılı toparlanma emare-
lerinin oluştuğu bir yıl olsa da, 2018 yılının ilk ya-

rısından itibaren bu emarelerin krizden çıkışa yeterli 
olmadığı ortaya çıktı. 2018’in ikinci yarısından sonra 
ise küresel ekonomi gözle görülür bir daralma sürecine 
girmiş oldu. Gelişmiş ekonomilerden gelen olumsuz 
veriler ve gelişmekte olan ülkelerin kriz çemberinden 
çıkamaması, günümüzde küresel resesyon endişele-
rinin yaygınlaşmasına neden oluyor. IMF’nin küresel 
büyümeye ilişkin tahmini, 2018 yılında yüzde 3,8’ten 
2019’da yüzde 3,3’lük bir yavaşlamayı öne koyuyor. 

Son tahlilde küresel kapitalizmin sistemik kriz süreçle-
rinden biri olarak tanımlanan bugünkü durgunluğa lo-
kal gözlüklerle bakıldığında farklı bölgelerde birbirin-
den farklı faktörler ortaya çıkıyor. Örneğin dünyanın üç 
büyük ekonomisinden biri olan ABD’de uzunca zaman-
dır ağırlıklı olarak kurumsal ve gelir vergisindeki indi-
rimler ve de vergi sistemindeki köklü değişiklikler gibi 
dopingler ekonomide geçici bir toparlanmaya neden 

olmuştu. Bu dopinglerin adım adım kesilmeye başla-
yacağı beklentisi ve bunun yanında Trump’ın üretimi 
millileştirme hedefinin gerçekleşmemesi, verimlilik 
düşüşlerinin devam etmesi gibi faktörler sonucu bu to-
parlanma havası- olumsuz verilerin de gelmesiyle- bir 
anda yerini ekonomik yavaşlama endişelerine bıraktı. 

Bir ekonomide gerçekleşen çıktı ile potansiyel çıktı ara-
sındaki farkı yansıtan veriye çıktı açığı diyoruz. ABD’de 
bu açığın potansiyel çıktıya oranı 2017’de yüzde 0,23 
olarak gerçekleşmişken, yani ara kapanmak üzereyken, 
2018’de yeniden yüzde 1,07’ye çıktı. 2018 sonrası ya-
pılan tüm projeksiyonlar ise bu açığın giderek büyü-
mekte olduğunu işaret ediyor. Bu projeksiyonlara göre 
ABD’deki çıktı açığı oranı 2019’da 1,37, 2020’de ise 1,34 
olarak gerçekleşecek. 

ABD ekonomisinin doğru bir şekilde değerlendirilmesi 
için istihdam verilerine bakmak önem taşıyor. ABD’de 
işsizlik oranı 2000’lerden bu yana en düşük seviyesine 
gelmiş durumda. Yüzde 4 olarak kabul edilen doğal iş-
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Grafik 1. Küresel Büyümede Yavaşlama, (GSYH değişim, %) 
Kaynak: FT, Brookings Ins.

sizlik oranının bile altında yüzde 3,9 olarak gerçekleşen 
işsizlik oranı, bazı ekonomistlerin ‘büyük durgunluğun 
geride kaldığı’ şeklindeki iddialarını da gündeme ge-
tiriyor. Ne var ki işsizlik oranındaki gerileme, nitelikli 
bir istihdam artışını ortaya koymuyor. Bunun nedeni 
ücretlerin ve verimlilik artışlarının bu olumlu havaya 
eşlilik etmemesi. Center for Economic Policy Research 
verilerine göre 2019’da ücretlerdeki ortalama yüzde 
2,5-2,7 arasındaki artış, yüzde 2,67 enflasyon oranın-

dan arındırıldığında sıfırlanmış oluyor. İşsizlik verisi 
açısından bir başka dikkat edilmesi gereken konu ise 
işgücüne katılım oranının yüzde 62 seviyelerinde olma-
sı. ABD için düşük sayılabilecek bu katılım oranı, işsizlik 
oranının gerçek hayattaki işsizliği tam yansıtmadığını 
ortaya koyuyor. Birçok ülkede olduğu gibi ABD’de de 
çok uzun süredir iş arayan ve bulamadığı için umutsuz-
luğa kapılarak iş aramaktan vazgeçenler işsizlik oranı 
hesaplamalarına dahil edilmiyor. 
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Grafik 2. ABD Ekonomisi Potansiyel Büyümesinden Uzaklaşıyor (GSYH değişim, %)
Kaynak: IMF Outlook Database, 2017-2019
*Tahmin
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Diğer bir önemli faktör ise dış ticaret verilerinden iz-
leniyor. ABD 2018’de 621 milyar dolar dış ticaret açığı 
verdi.  Bu açığın, ABD ekonomisinin resesyona girdiği 
ve büyük durgunluğa sürüklendiği 2008 krizinden bu 
yana verdiği en büyük dış açık olması, olumsuz senar-
yoları güçlendiren başka bir veri.  2017'de 552,3 mil-
yar dolar olan dış ticaret açığının 2018’de yüzde 12,5 
artması, kuşkusuz ABD’nin üç önemli pazarı Meksika, 
Avrupa Birliği ve Çin’deki ekonomik gelişmeler ve bu 
ülkelerin ABD ile olan ikili ilişkilerinin seyri ile yakından 
alakalı. 

Dünya gündeminin ilk sıralarına yerleşmiş olan ABD ile 
Çin arasında yaşanan ticaret savaşları, Google'ın, Hu-
awei ile donanım, yazılım ve teknik hizmetler alanın-
da iş yapmayı bıraktığını duyurmasının ardından daha 
yüksek bir tansiyona taşınmış oldu. Başlangıcı ABD’nin 
Mart 2018'de Çin'den ithal edilen güneş panelleri ve 
alüminyuma uygulanan gümrük vergilerini artırması 
ile başlayan ABD-Çin ticaret savaşı, zaman içinde kar-
şılıklı vergi artışları ile kızıştı, son zamanlarda durulma 
sinyalleri verse de son günlerde teknoloji savaşlarına 
sahne olarak yeniden alevlenmiş oldu. ABD Başkanı 
Donald Trump’ın telekomünikasyon ekipmanlarını dış 
ticaret yasağı listesine eklediğinin duyulmasının ar-
dından Silikon Vadisi'nin dev şirketleri de bu savaşa 
katılmaya başladı, Intel, Broadcom, Qualcomm ve Xi-
linx gibi ABD'li dev teknoloji şirketleri, Huawei ile olan 
ilişkilerini askıya aldıklarını ve ürün tedariki sağlama-
yacaklarını açıkladı.

Tabi bu, adı üzerinde ticaret savaşı. ABD’den bu atak-
lar gelirken Çin de boş durmuyor, ABD teknolojisi ile 
rekabet edebilecek yeni yazılımlar için kolları sıvıyor-
du. Google hamlesinden sonra Huawei Kurucusu Ren 
Zhengfei, Google’dan daha ileri bir yazılım için kolları 
sıvadıklarını ilan etti. Bu açıklama, Huawei’nin 2019’un 
ilk çeyreğinde ABD'li Apple'dan 17 milyon fazla akıllı 
telefon satışı gerçekleştirmesi, dolayısıyla Apple'ın te-
lefon satışlarını yüzde 20, pazar payında ise yüzde 2’lik 
bir gerileme yaratması hesaba katılırsa, ulaşılabilir bir 
hedefi ortaya koyuyor. 

Buradan Çin ekonomisine uzanırsak, teknoloji hamle-
lerine rağmen genel makro görünüm hem bugün hem 
de gelecek açısından pek olumlu gözükmüyor. Hatta 
IMF’ye göre bir küresel resesyon oluşacaksa, buna bü-
yük katkılardan birinin Çin tarafından geleceği öngö-
rülüyor. 

Yıllardır çift hanede büyüyen Çin, 2007 yılında yüzde 
14,20 büyümesinin ardından 2008’de girdiği tek ha-
neli büyüme sürecinden bir türlü çıkamadı. Ekonomik 
büyüme önce 2008’de yüzde 9,60’a ardından 2012’de 
yüzde 7,9’a düştü ve en son da 2015’te indiği yüzde 6’lı 
seviyelerde kalarak daralmaya devam ediyor. 

Küresel ticarette önemli bir paya sahip olan Çin, bir 
yandan gerileyen ihracat, bir yandan da gerileyen iç 
talep ile mücadele ediyor. Ülke için önemli bir gelir 
kaynağı olan ihracat hacmindeki büyüme 2017’de 9,10 
iken 2018’de yüzde 4’e sert bir iniş yaptı. 2019’da IMF 

 

Grfik 3. Ticaret Savaşları Gölgesinde Küresel Ticaret Hacmi Büyümesi, %  
Kaynak: CPB World Trade Monitor
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tahminlerince ihracat hacmindeki büyümenin yüzde 
3,3’e gerileyeceği tahmin ediliyor. Yüzde 9’lardan yüz-
de 3’lere ihracat hacmindeki daralma Çin ekonomisin-
de önemli bir gelir kaybı yaratırken, diğer tarafta iç ta-
lepteki düşüş başta konut talebi olmak üzere ithalat ve 
yatırım kalemlerinde de düşüşlere neden oluyor. Ko-
nut satışlarındaki gerileme ortalama aylık yüzde 3’ün 
üzerine çıkarken, ithalat hacmindeki büyümenin 2019 
yılında yüzde 4’e inmesi bekleniyor (ithalat hacminde-
ki 2017 büyümesi yüzde 7). Çin’deki ekonomik aktivite-
nin yavaşlamasının bir başka yansıması ise işsizlik veri-
lerinde görülüyor. 2018 yılını yüzde 3,8 işsizlik oranı ile 
kapatan Çin ekonomisi, 2019 Şubat ayında  yüzde 5,3 
işsizlik oranına sahip oldu. İşsizlikteki bu ciddi artış, iç 
talepteki gerilemenin hızlanacağının bir öncü göster-
gesi konumunda. 

Dünya ekonomisinde faizlerin yükselmeye ve likidite 
bolluğu döneminin sonuna gelinmesiyle birlikte geliş-
mekte olan ekonomiler olarak tabir edilen, ekonomik 
büyümeleri büyük çapta uluslararası finans yatırımla-
rına dayalı ekonomilerde kimi zaman finansal şoklara 
dip noktalara sahne olan durgunluk süreci başlamış 
oldu.  Arjantin, Brezilya, Türkiye, Endonezya ve Güney 
Afrika gibi gelişmekte olan ekonomilerin  döviz borç-
larının dünya ekonomisindeki payının 2008’de yüzde 
9'dan 2018’de yüzde 14'e yükselmiş olması, bu ülkelere 
ilişkin endişeleri artırıyor. ABD başta gelişmiş ekonomi-
lerde faizlerin yukarı yönlü olması, bu ülkelere döviz, 
borç krizi olarak yansıyor ve krizin derinliği ve uzunlu-
ğu birbirleri ile etkileşimleri sonucu yani ‘bulaşıcı’ bir 
etkiyle daha da güçleniyor. Bu bulaşıcı etki de finans 
piyasalarında oluşuyor. Örneğin TL’nin dolar karşısında 

Grafik 4. Çin Ekonomisinde Daralma Sürüyor  (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Büyümesi, %)
Kaynak: IMF Outlook Database, 2017-2019
*Tahmin
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Çin ekonomisinde daralma sürüyor  (Gayri 
Safi Yurtiçi Hasıla Büyümesi, %) değer kaybettiği bir günde, küresel fi-

nans yatırımcısı elinde tuttuğu Arjantin 
Pesosu’nu da satarak dolara dönmeyi 
tercih ediyor. Dolayısıyla bir ülkede de-
rinleşen kriz, diğer ülkelerde de yaşa-
nan krizin boyutunu büyütüyor ve bu 
bir sarmal şeklinde devam ediyor. 

BÜYÜK DURGUNLUKTAN DERİN 
BUNALIMA  

Yakın geçmişe uzanırsak, 2008’de yaşa-
nan küresel krizin ardından dünya eko-
nomisinin kimi zaman toparlandığını, 
kimi zaman temposunu düşürdüğünü 
iddia eden IMF, Dünya Bankası, OECD 

gibi kuruluşlar, bugün artık yeni bir küresel krizin yak-
laştığını söylemekten kaçınmıyor. Örneğin Uluslararası 
Para Fonu (IMF) Başkan Yardımcısı David Lipton, küre-
sel ekonominin üzerinde fırtına bulutlarının birikmek-
te olduğunu ve hükümetler ile merkez bankalarının 
böyle bir durumla başa çıkacak donanıma belki de sa-
hip olmadıklarını söylerken, IMF Başkanı Lagarde, "Fır-
tınaya hazırlıklı olun" uyarısı yapıyor. 

Nitekim genel olarak bakıldığında, ekonomik durgun-
luğun, emek üretkenliğindeki düşüşün ve finansal 
şokların kapitalizmin sistemik krizlerinin ortak özel-
likleri olduğu görülecektir. En nihayetinde bir kar bi-
rikimi rejimi olan kapitalizm, kar oranlarındaki düşü-
şün 2008’den bu yana istikrarlı bir şekilde üstesinden 
gelememekte, içinde bulunduğu durgunluğu gerçek 
anlamda aşamamaktadır. Aslına bakılırsa, kapitalizmin 
kar oranlarındaki düşüşe karşı neoliberalizmin can si-
midi olarak yarattığı finansallaşma olanakları, bu temel 
yasanın işlemesinin önünü artık kesemiyor. 
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