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2021'in gündemi 'Yeni Normal' olacak 

2008 Küresel Finans Krizi, ABD finans sistemi ve makro ekonomik dengelerinde sebep olduğu tahribat 
ve Avrupa Birliği'nin, Euro Bölgesi'nin önde gelen ülkelerini sürüklediği türbülans nedeniyle, Atlantik 
İttifakı açısından önemli zorlukları da beraberinde getirdi. Öncelikle, küresel finans krizi sonrasında, 
Atlantik'ten Asya-Pasifik'e doğru, küresel ekonomi-politiğin sıklet, ağırlık merkezinin dünyanın 
batısından doğusuna doğru kayışının hızlandığı bir süreç gözlemledik. Ardından, ABD, 'aşırı küreselci' 
bir yaklaşımdan, bilhassa Başkan Trump'ın görevde olduğu 2017-2020 döneminde, kendi içine 
döndüğü, ulusal ekonomiyi ayağa kaldırmaya ağırlık verdiği bir süreç yaşadı. 

Bu süreç, küresel enerji savaşları açısından, 41 yıl sonra, ABD'nin kendi topraklarından petrol ve 
doğalgaz ihracatı üzerindeki yasağı kaldırdığı, enerjide iç tedarike ağırlık verdiği, kısa bir süre 
içerisinde, net enerji ithalatçısı bir ülkeden, net enerji ihracatçısı bir ülkeye dönüştüğü bir dönüşüme 
de sahne oldu. Bu nedenle, ABD, İran ve Rusya başta olmak üzere, Orta Doğu, Körfez ve Kuzey 
Afrika'da net enerji ihracatçısı olan ülkeler üzerindeki baskıyı da arttırdı. Çünkü, söz konusu ülkeler 
artık ABD gibi net enerji ihracatçısı bir ülke için 'rakip' konumuna geldiler. Bu durum, ABD ile AB, ABD 
ile Rusya başta olmak üzere, küresel ekonomi-politikteki tartışmaları da alevlendiren gelişmeleri 
tetikledi. 

2008 Küresel Finans Krizi sonrası gündemimize giren 'Yeni Normal' kavramının birinci sac ayağını 
ABD'deki bu dönüşüm oluşturur iken, 2. sac ayağını ise Çin'in 'önlenemeyen' yükselişi ve ABD'nin Çin'i 
bütünüyle küresel çıkarlarına karşı bir numaralı rakip ve tehdit olarak ilan etmesi oluşturdu. Çin de, 
gelinen noktada, dünyanın yeni 'güç merkezi' olmasının getirdiği sonuçlara bağlı olarak, 1978'den bu 
yana yükselişinin lokomotif 'ekonomi-politik' modeli olan 'Devlet Kapitalizmi'ni artık kademeli olarak 
terk etmesi gerektiğini ve ülkesini toplumsal, sosyal, ekonomik ve siyasi bir dönüşümden geçirmesi 
gerektiğini daha fazla dillendirmeye başladı. Bu nedenle, 2016-2020 dönemini kapsayan 13. 5 yıllık 
kalkınma planıyla, ülkenin 'transformasyon'una hız veren bir süreç başlattı. 

2016-2020 dönemi, 'Yeni Normal' başlığı altında ABD ile Çin'de bu yönde bir 'transformasyon' 
süreciyle geçecek diye beklenirken, 2019'un son günleri itibariyle, başlangıçta ört bas edilmeye 
çalışılsa da, Çin'de başlayan 'Kovid-19' küresel virüs salgını (pandemi), sebep olduğu küresel, bölgesel 
ve ülke bazındaki ekonomik, siyasi ve toplumsal etkileri ve ortaya çıkan ağır maliyetler itibariyle, 
dünyanın gündemini adeta sil baştan değiştirdi. Küresel pandeminin insanoğlunun günlük yaşamında, 
ekonomik yaşamında, toplumsal ilişkilerde ve ülkeler arası ilişkilerde sebep olduğu değişim ve 
tahribat öyle bir boyuttaki, bir daha dünyanın eski günlere dönmesi artık olasılık olmaktan çıkmış 
durumda. Bu nedenle, 'Yeni Normal' artık çok daha geniş boyutlarıyla insanoğlunun gündemine 
yerleşmiş durumda. 
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'Yeni Normal' dediğimizde dünyanın şu başlıkları gündemine aldığını ifade edebiliriz: 

 Dijital Para’nın yükselişi. Son 5 yıldır hızlanan ‘nakit paraya karşı savaş’ ve dijital para kullanımı 
hızlanacak. Dijital finans teknolojileri (Fintech) çekim merkezi olacak. Blok zincir teknolojisi 
ekonomik hayatın, iç ve dış ticaretin her alanına sirayet edecek. 

 E-Ticaret ve E-İhracat’ın ‘altın çağı’ yaşanacak. Bu alanda, dijital platformlar savaşı yaşanacak. 
Sanal B2B’ler, Sanal Ticaret Heyetleri, Sanal Fuarlar öne çıkacak. Ülkeler için, dünyanın farklı 
coğrafyalarında Ticaret Merkezleri açmak yerine, Lojistik Merkezleri açmak öncelik olacak. 

 ‘Özelleştirme’lere ara verilecek. Tersine, ülkeler için, stratejik sektörlerdeki finansal darboğazı 
olan şirketleri ‘kamulaştırmak’, ‘yabancı sermaye’ ilgisine karşı korumak popüler hale gelecek. 
Japonya 500 stratejik şirket için ‘koruma’ kararı aldı. 

 Küresel tedarik zincirinde, belirli bir ülke (Çin) ve/veya belirli bir coğrafyaya (Asya) bağımlı olmak 
yerine, tedarik çeşitlendirmesine gidilecek. Türkiye üretim kabiliyetleriyle, 'güvenilir liman' 
tedarikçi ülke olarak, 'Yeni Normal' döneminin ‘çekim merkezi’ olacak. 

 Şirketler ve hükümetler için ‘dikey’ ve ‘yatay’ konvansiyonel organizasyon yapıları tarihe 
karışacak. İnsan kaynaklarında yeni iş ve çalışma koşulları, esnek çalışma modelleri öne çıkacak. 
Şirketler dijitalleşmeye bir kat daha fazla ağırlık verecek. 

 ‘Kendine Yeter Ülke’ kavramı Savunma, Tarım, Gıda, Siber Altyapı, Enerji ve Ar-Ge düzeyinde 
yeniden öne çıkacak. Bu noktada, tarım ve gıda üretiminde ülkeler tarıma elverişli topraklarını 
geliştirmek ve arttırmak, ellerindeki su kaynaklarını korumak, gıda üretiminde yeni teknolojileri ve 
kapasiteleri devreye almak noktasında iştahlı ve kararlı olacak. Tarım ve gıdada, temiz su 
kaynaklarında kendi kendine yetebilir olmak, önümüzdeki dönem küresel enerji savaşından daha 
da kritik bir konu başlığı olacak. 

Soğuk Savaş bittiğinde, Asya 3,2 milyar nüfusa sahip iken, Afrika'nın nüfusu 634 milyon, Avrupa’nın ve 
Kuzey Amerika'nın oluşturduğu Atlantik İttifakı'nın toplam nüfusu ise 1 milyar düzeyindeydi. Yani, 
Atlantik İttifakı ülkelerinin dünya nüfusundaki payı neredeyse yüzde 20 düzeyindeydi. 2020'de aynı 
oran yüzde 14'e geriledi. 2050'de ise yüzde 11,6'ya gelecek. İster demografik, ister ekonomik, 
2020'den 2050'ye Atlantik ile Asya-Pasifik arasında süregelen 'sıklet merkezi' değişikliğinin getirdiği 
küresel ekonomi-politik gerginlikler pek çok 'karmaşa' ve 'belirsizlik’lere sebep olmayı sürdürecek. 

'Kovid-19' küresel virüs salgını, sosyo-ekonomik etkileri ile, 21. yüzyılın ilk 20 yılına damgasını vuran 
'karmaşa' ve 'belirsizlik' sürecini daha da derinleştirdi. Dünya genelinde 3 milyarı aşan istihdam ve yüz 
milyonlarca firmanın var olma mücadelesi açısından yeni zorlukları, yeni açılımları, yeni destekleri de 
beraberinde getirdi. Ülke ekonomileri açısından 'maliyet yönetimi'ni bir kat daha önemli kıldı. Küresel 
arz ve talep güvenliğine, küresel tedarik zincirlerinin zenginleştirilmesi, çeşitlendirilmesine yönelik 
tartışmaları da alevlendirdi. Ülkeler arasındaki küresel ve bölgesel rekabeti bir üst lige taşıdı. 
Rekabetin kuralları zorlaştı. Tüm bu tablo, hiç tartışmasız, 'karmaşa ve belirsizlik çağı' olarak 
adlandırmak zorunda kalacağımız bu dönem için, ülkeleri 'yeni hikaye yazmak' gibi bir mücadeleye 
zorluyor. 

2021 toparlanma yılı olacak 

Dünya ekonomisini hazırlıksız yakalayan 'Kovid-19' küresel virüs salgını, Uluslararası Para Fonu'na 
(IMF) göre 2020'de küresel GSYH'da yüzde -4.4'lük bir daralmaya, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma 
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Örgütü (OECD) için ise yüzde -4,2'lik bir daralmaya sebep olacak. Aynı kurumların ilkbahar sonu, yaz 
başı için öngörüleri yüzde 5,5-6 daralma yaşanacağı yönündeydi. Dünya Ticaret Örgütü (WTO) ise, 
küresel ticaret ile ilgili daralma öngörüsünü ilk başta yüzde -12.9 olarak telaffuz etmiş iken, yeni 
öngörüsünü yüzde 10'a kadar çekmiş durumda. 2020 biterken, öngörüler iyileşse de, küresel turizm 
endüstrisinin 2020'de 3 trilyon dolar düzeyinde bir zarara uğradığı, havacılık endüstrisinin zararının 
750 milyar doları bulacağına dair rakamlar, bazı sektörlerin 2020 kayıplarını ancak 2024 sonuna doğru 
telafi edebileceklerine işaret etmekte. 

OECD'nin öngörüsü, Türkiye'nin, Çin, Güney Kore ve Endonezya ile birlikte, 2019'un son çeyreğinden, 
2021'in son çeyreğine, ekonomisini 'Kovid-19'a rağmen en yüksek oranda pozitif toparlayacak ilk 4 
ülke arasında olduğuna işaret ediyor. Rusya ve ABD'nin de sıfıra yakın bir pozitif toparlanma yakalama 
ihtimali güçlü. Japonya'dan başlayarak, 2021 sonunda dahi hala yüzde 1 kayıpta olacak, Almanya'nın 
yüzde -2, Fransa'nın -2,5, İngiltere'nin yüzde -7, Euro Bölgesi'nin yüzde -3, Hindistan'ın yüzde -3,5, 
İtalya, Güney Afrika ve Meksika'nın ise yüzde -4 civarı kayıpta kalacağı bir 2 yılı konuşuyoruz. Yani, bu 
ülkeler 2021 sonunda dahi, 2020'de pandemiden dolayı uğradıkları kayıpları hala telafi edememiş 
olacaklar. 

Bununla birlikte, ağırlıklı Asya ekonomileri, Türkiye ve bir elin parmakları kadar ancak gözüken kimi 
Latin Amerika, Avrupa, Afrika ekonomileri sayesinde, OECD 2021'de dünya ekonomisinin yüzde 4,2 
pozitif bir büyüme yakalayacağını; bununla birlikte 2022'de küresel GSYH büyümesinin yüzde 3,7'de 
kalacağını öngörmekte. 2021'de negatif büyüme yaşayacak ekonomi beklenmese de, ekonomilerinin 
4'te 3'ü 2020 kayıplarını kapatamayacak. Türkiye için ise, 2020 -0,2 ile 0,3 arası bir GYSH büyümesi ile 
tamamlandıktan sonra, 2021 için yüzde 2,9, 2022 için ise yüzde 3,2 olarak öngörülmekte. Çünkü, 
2020'de ekonomisini ayakta tutmak için aldığı tedbirler nedeniyle, enflasyonu ve cari açığı yükselmiş 
olan Türkiye'nin 2021 yılını daha düşük bir büyüme ve daha sıkılaştırılmış para ve maliye politikası 
tedbirleriyle, ekonomik aktivitesi göreceli olarak 'soğutulmuş' bir yıl olarak geçireceği beklenmekte. 

Bilhassa son açıklanan yüzde 14'ün üzerine çıkan manşet enflasyon, tüketici enflasyonu, ekonomi 
yönetimini para ve maliye politikası patikasını daha da 'sıkılaştırma'ya zorlayacak. Alınacak tedbirlerle, 
en geç ilkbahar ortası veya yaz başı yıllıklandırılmış manşet enflasyonu tek haneye indirmeyi tercih 
edebilecek olan ekonomi yönetimi, enflasyonu kontrol altına almanın ve kontrol altında tutmanın 
döviz kurları üzerindeki sakinleştirici etkisini de yine enflasyonla mücadeleyi güçlendirmek adına 
değerlendirmek isteyecektir. 

Bununla birlikte, 2021 yılı merkezi yönetim bütçesine konmuş olan kamu yatırımlarının aralıksız 
süreceği, kamunun tüketim harcamalarının büyümeye etkisinin daha sınırlı olacağı; tersine, kamu 
yatırım harcamalarının büyümeye etkisinin, özellikle gelir dağılımını düzeltecek ve destekleyecek 
şekilde yürütüleceği bir süreç gözlemleyeceğiz. Üstelik, bu konu küresel sistemin de gündeminde 
olacak. Nitekim, IMF de, pek çok uluslararası kurum da, 2021 yılında önde gelen ekonomilerde kamu 
yatırımlarının, kamu harcamalarının küresel pandeminin yaralarının sarılması ve reel sektörün 
desteklenmesi noktasında etkin bir şekilde kullanılmasının şart olduğunu ısrarla hatırlatıyorlar. 

Küresel öncelik 'gelir dağılımı' 

'Kovid-19' pandemisinin bir yandan '2. dalga' etkisinin, bir yandan da 'aşı'ya yönelik olumlu 
gelişmelerin hararetle tartışıldığı bir dönemden geçiyoruz. Geçtiğimiz mart ayı sonu, nisan ayı başı 
pandeminin dünya ekonomisi ve küresel ticarete yönelik olumsuz etkisi hayli olumsuz senaryolarla 
dillendirilmekteydi. Geride bıraktığımız ekim ayı sonu, kasım ayı başı itibariyle yukarı yönde 
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revizyonlar söz konusu olsa da, zaten 187,7 milyon düzeyindeki küresel işsizlik rakamının üzerine 
pandemiden dolayı 25 milyon işsiz insanın daha eklenmesinden endişe ediliyor. 

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 23 Eylül 2020 tarihli raporu, 2020'nin 9 aylık döneminde, 
2019'un aynı dönemine göre, 3.5 milyara dayanmış olan küresel işgücünün gelirlerinde pandemiden 
dolayı yüzde 10,7'lik bir gelir kaybı yaşandığını gösteriyor. Bunun anlamı 3,5 trilyon dolarlık bir gelir 
kaybı. Yani, neredeyse çalışan başına bin dolarlık bir gelir kaybı. Dünya milli gelirinin yüzde 5.5'ine 
gelen bir kayıptan söz ediyoruz. Bu tablo, dünyanın her yerinde, tüm sektörleri ve bilhassa sabit 
ücretle çalışan kesimi destekleyici kamu politikalarının önemini bir kez daha önceliklendirmiş 
durumda. 

Zengin ve fakir ülkeler arasında 5 yaşına kadar yaşamını yitiren çocuk sayısı farkının 19 kat, yaşam 
beklentisinin 1.6 kat, ortalama öğrenim süresinin 9.1 kat, okulda geçirilen sürenin 4.7 kat, milli gelir 
farkının 72 kat, kişi başı milli gelir farkının 87 kat olduğu bir dünyada, 5.2 milyar hane halkı için 'gelir 
dağılımı'nın iyileşmesi önemli bir beklenti. Ancak, 1986'da 0,33 olan ABD'deki gini katsayısı 2019'da 
0,394'e yükselmişken, bir elin parmakları kadar ülke hariç, dünyanın bütününde sıkıntı artmış 
durumda. Türkiye'nin gini katsayısı ise 0,402. 

Türkiye 1968'de 0,56 olan gini katsayısını 2007'de 0.384'e düşürerek, 1987-2007 arası, OECD ülkeleri 
arasında, 30 yılda gelir dağılımını en iyi iyileştiren ülke konumundaydı. Çünkü, Türkiye oturmuş sosyal 
güvenlik sistemiyle, kapsayıcı sağlık hizmetleriyle, toplumun geniş bir kesimine, özellikle de kamunun 
desteğine ihtiyaç duyan kesimlere transfer harcamalarıyla, sosyal desteklerle önemli miktarda kaynak 
aktaran bir ekonomi. Bu nedenle, Türkiye elindeki tüm imkan ve kabiliyetleri pandemi döneminde de 
toplumun geniş kesimlerini ve bilhassa çalışan kesimi desteklemek amacıyla en yoğun kullanan 
ekonomi oldu. 

İşte, tam da bu nedenle, 2021-2023 dönemini halkın geniş bir kesiminin günlük hayatına dokunan her 
alanda kamu yatırımlarının, kamu transfer desteklerinin arttırılacağı bir dönem olarak geçirmemiz 
gerekiyor. Öyle ki, sektörlerin verimliliğini, sektörlerin istihdam kabiliyetini destekleyecek her türlü 
kaynağın seferber edildiği; sulama, enerji, ulaşım, iletişim gibi altyapı yatırımlarına, sosyal konutlar, 
eğitim kurumları, hastaneler gibi üst yapı yatırımlarına ağırlık verildiği bir dönem. Türkiye 2021-2023 
döneminde gini katsayısını iyileştirerek yine kendini 'pozitif' ayrıştırabilir. 

'Sürdürülebilir ticaret' öncelik oluşturuyor 

2020 ile 2030 arası pek çok yönüyle konuşacağımız bir önemli başlık, dünya ekonomisinin geleceği 
açısından 'sürdürülebilir ticaret'. Dünya ekonomisinin daha 'adil', daha 'kapsayıcı', daha 'paylaşımcı' 
bir küresel ortam oluşturabilmesini engelleyecek en kritik başlıklar 'küresel ticaret savaşları', 'yükselen 
korumacılık', 'Brexit'in AB'nin geleceğine etkileri', 'jeopolitik gerginlik ve çatışmalar'ın küresel ticaretin 
hacmi ve küresel ticaret koridorları üzerindeki etkisi' olarak sıralanabilir. 

Ülkelerin 'ekstra gümrük vergisi' oranlarıyla, malların serbestçe dolaşımına yönelik veya 'ekstra 
standardizasyon ve sertifikasyon talepleri' gibi 'gümrük vergisi dışı engeller' ile birbirlerine 
uyguladıkları 'korumacılık tedbirleri'nden etkilenen küresel ticaret hacmi 2010 yılında sadece 126 
milyar dolar iken, bu rakam 2016'da 570, 2017 yılında ise 814 milyar dolara yükseldi. ABD Başkanı 
Trump'ın 'ticaret savaşları' ve 'korumacılık tedbirleri'ni tırmandırması ve ülkelerin birbirlerine daha 
fazla 'korumacılık' uygulamaya başlamalarıyla, etkilenen küresel ticaret hacmi 2018'de 1,5 trilyon 
dolara, 2019'da ise 1,9 trilyon dolara ulaştı. Bu rakam, küresel ticaretin yüzde 10'u anlamına geliyor. 
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Bu da, dünyanın önde gelen ekonomilerinin, küresel ticaretin önemli aktörlerinin tümünü, ticaret 
savaşlarının sebep olacağı etkilerden korunabilmeleri adına, küresel tedarik zincirlerini 
çeşitlendirmeye, Asya ve Çin'e fazlasıyla bağımlı bir küresel tedarik zinciri ağından, Türkiye gibi üretim 
kalitesini ve teslimat becerisini fazlasıyla kanıtlamış olan ülkeleri daha fazla önceliklendirecek bir ağ 
zenginleşmesine yönlendiriyor. 

Kovid-19'un küresel ticarette sebep olduğu kırılmalar sonrasında, Uluslararası ekonomi kurumları ve 
yönetim danışmanlık şirketleri tarafından son dönemde gerçekleştirilen araştırmalar ve dünyanın 
önde gelen şirketlerinin üst düzey yöneticilerine yönelik anket çalışmaları, küresel tedarik zincirinin 
Asya-Pasifik ağırlıklı bir yapıdan uzaklaşma eğiliminin bir tartışmadan gerçeğe dönüştüğüne işaret 
ediyor. Son dönemde yayınlanan farklı raporlar, küresel şirketlerin tedarik ihtiyaçlarının yüzde 10 ile 
15'i oranında bir bölümünü Asya-Pasifik'ten farklı coğrafyalara doğru kaydırmaya başladıklarına, 
Türkiye'nin bu noktada 'güvenilir liman tedarikçi ülke' olarak öne çıktığına ve bu adımların daha da 
sıklaşacağına işaret etmekte. 

Bu arada, konu sadece küresel mal tedariki çeşitlendirmesiyle de sınırlı değil hiç kuşkusuz. Amerikalı 
ve Japon firmaların birbirine yakın, 160'ar milyar dolar civarında, Çin'e yaptıkları yatırımlar da artık 
mercek altında. Ne ABD yönetimi, ne Japonya kendi özel sektörünün Çin'deki doğrudan yatırımlarını 
büyütmeye devam etmeleri istemiyor. Bu nedenle, ABD, Japonya, Güney Kore, Çin ve Almanya gibi 
ülkeler arasında gözlenen 'ticaret' ve 'teknoloji' savaşları, 'sermaye savaşları' boyutunda 'yeni' bir 
etaba daha geçiyor. Japonya, Asya bölgesinde, başta Çin, Doğu ve Güney Doğu Asya'daki ülkelere 
gerçekleştirdiği doğrudan yatırımların yeterli olduğunu belirterek, bundan sonra 'doğrudan yatırım 
hamleleri'ni Türkiye'ye kaydıracağını açıkladı. 

İşin ilginci; her geçen gün Çinli şirketlerin 'Türkiye ilgisi' de artmaya devam ediyor. Hiç kuşkusuz, 
Türkiye ile ABD arasında süregelen 'anlaşmazlık' başlıklarında, ABD 'yeni bir anlayış' ortaya koyma 
aşamasına geldiğinde, ABD'li şirketlerin de Türkiye'ye yönelik doğrudan yatırım hamleleri hızlanacak. 
Bu noktada, Almanya'nın 'Türkiye' konusundaki tutumunu da gözden geçirmesi gereken bir 
dönemden geçiyoruz. Volkswagen’in Türkiye yatırımını ertelemesi, yakın gelecekte Almanya'nın daha 
fazla pişmanlık duyacağı sonuçları gündeme getirebilir. 

Türkiye'nin 'yükselen güç merkezi' olarak, bölgesinde ve Avrasya'da artan 'üretici ve tedarikçi' rolü, 
'güvenilir liman' tedarikçi ülke konumu, Japonya, Çin, Katar gibi, Türkiye'nin 'imkan ve kabiliyetleri'ni 
doğru okuyan ülkeleri G20 Grubu'ndaki pek çok ülkenin de takip edeceğine işaret ediyor. Bu konuda, 
İtalya ve İngiltere'nin de Türkiye konusunda gösterecekleri 'pozitif atak'lar; hiç şüphesiz ki, Almanya 
ve Fransa'yı da daha pozitif bir yaklaşım ortaya koymaya, Gümrük Birliği'nin revizyonuna, vize 
serbestisinin tamamlanmasına yönlendirecektir. Nitekim, Almanya Başbakanı Merkel'in bu yönde 
mesajlar verdiğine şahit olduk. 

Gelişmekte olan ekonomiler için yeni 'meydan okuma' 

'Kovid-19' küresel virüs salgını, gelişmekte olan ülkeler (GOÜ) açısından, gelişmiş ülkelerle (GÜ) 
aralarındaki kişi başına milli gelir düzeyi farkını kapatabilmeleri adına son 20 yıldır gerçekleştirdikleri 
hamleleri ciddi manada yavaşlatacak bir etkiye sebep oldu. Kovid-19, gelişmekte olan ülkelerin 
2020'de ortalama yüzde 3,3 daralma yaşamasına sebep olacak. Sonrasında, gelişmekte olan ülkelerin, 
2021'den itibaren, yüzde 5 ve üzerinde bir reel büyüme bandını 2030 yılını devirene kadar tekrar 
yakalamaları gerekmekte. 
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Aksi taktirde, gelişmekte olan ülkeler ile gelişmiş ülkeler arasındaki 'yaşam standardı makası'nın bir 
miktar kapanması dahi zor. Oysa, daha bir kaç yıl öncesine GOÜ'ler büyümede GÜ'lerin 2,5 kat 
üzerinde seyrediyordu. GÜ ise, GOÜ'ler ile aralarındaki 'yaşam standardı' farkını en etkili bir şekilde 
koruyabilecekleri hamlenin 'hizmetler sektörü'nü özendirmek olarak kurguladıklarından, bilhassa 
2000"li yıllarda 'tekstil', 'demir-çelik', 'çimento' gibi imalat sanayi alanları, ne gariptir ki, 'modası 
geçmiş' üretim alanları olarak lanse edildi ve GOÜ'ler 'hizmet sektörü'ne daha fazla yönlendirilmeleri 
için özendirildi. Genç nüfusun imalat sanayi ve tarım sektörlerinde istihdama katılmalarından çok, 
'hizmet sektörü' alanında ve 'beyaz yakalı' olarak çalışmaya, 'medya imkanları' kullanılarak da, 
özendirildiğine, özendirilmeye devam edildiğine, bu sözleri dile getiren bakanlara dahi şahit olduk. 

Oysa, Türkiye gibi imalat sanayi ve tarımda 'parlak' bir geçmişi, 'birikim'i, 'müthiş' bir geleceği olan bir 
ülke için, genç nüfusu sanayide ve tarımda emeğini ortaya koymaya özendirmek 'önceliğimiz' olmalı. 
İlgili sektörlerin 'mühendislik' ve 'teknik personel' eğitimlerini özendirici 'burs'ları kritik önemde. 
Endonezya'da imalat sanayinin GSYH'daki payı 1990'da 17 iken, bu oran 2005'de yüzde 35'e 
yaklaşmıştı. Bugün yüzde 20. Brezilya'da aynı oran 1990'da yüzde 29 iken, bugün yüzde 10. 30 yılda, 
Güney Afrika yüzde 22'den 12'ye, Hindistan yüzde 18'den 14'e gelişini engelleyememiş. Türkiye ise, 
1990'da yüzde 22 olan payın, 2010'da yüzde 15'e inmesi sonrasında, yeniden yüzde 20'leri zorluyor. 

Ekonomi Yönetimi, imalat sanayi ve tarımın Türkiye'nin katma değer üretimindeki ağırlığını 'yeniden' 
yüzde 22'ye ve yüzde 9'a yükseltecek yeni yatırım fırsatları ve yeni finansman imkanlarıyla, Türkiye'yi 
GOÜ'ler cephesinde 'çok farklı', 'çok güçlü' bir konuma oturtacak kapsamlı bir strateji oluşturuyor; 
önemli hamleler gerçekleştiriyor. Türkiye'yi dünya ekonomisinde ilk 10'a taşıyacak sürecin 'akıllı 
sanayi' ve 'akıllı tarım' ve 'akıllı enerji'den geçtiğini bir an bile unutmadan, İVME, Sera A.Ş. gibi kritik 
önemde hamleler için, Türkiye'ye daha yüksek katma değer sağlayacak, kg başına daha yüksek ihracat 
geliri kazandıracak sektör ve alanlar için seferber olalım. 

'Esas Savaş' şimdi başlıyor 

'Kovid-19' küresel virüs salgını, dünyanın önde gelen ekonomileri arasında süregelen rekabeti, 'yeni', 
ancak daha 'saldırgan' bir aşamaya taşıyor. 'Yeni Rekabet Dönemi'nde sadece mal üretme kabiliyetine 
sahip olmak asla yeterli olmayacak. Ülkeleri ve firmaları 'yeşil' üretici olmak, 'düşük karbon ayak izine 
sahip olmak', 'tam dijitalleşmiş', '% 100 hijyen' üretim gerçekleştirmek farklılaştıracak. Bu nedenle, 
Türkiye açısından, 'esas savaş' şimdi başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadeleriyle, 'artık vites 
yükseltmenin bile yeterli olmadığı, araç değiştirmenin gerektiği' bir döneme giriyoruz. 

'Yeni Normal' olarak adlandırılan bu dönemde, Türkiye için ihracat artık sadece bir 'kaldıraç' olamaz. 
İhracat, artık 'içeride sıkıştıkça' başvurduğumuz bir konu, bir alan olamaz. İhracat artık Türkiye 
Ekonomisi'nin 'yeni felsefesi' olmak zorunda. Türkiye, yeşil, hijyenik, dünya standartlarında, yüksek 
katma değere dayalı bir üretim başarısıyla, en kısa zamanda, en geç 5 yıl içerisinde 'dış ticaret fazlası' 
veren bir ekonomi olmaya odaklanmak zorunda. Üretimi arttırarak, üretimde vites yükselterek, 
Türkiye'yi dünya ekonomisinde ilk 10'a taşımamız artık mümkün değil. 

Güçlü sermaye yapısına sahip, gerçek manada 'ölçek ekonomisi'ni yakalamış, dijital alt yapısını 
tamamlamış, güvenli (hijyen) üretim koşullarını oluşturmuş, düşük karbon salınımı ile üretim yapan 
bir reel sektör değişimine odaklanmamız gerekiyor. Türkiye'nin konvansiyonel üretim anlayışını, 'yeni 
nesil' üretim anlayışına taşıması gerekmekte. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifade ettikleri 'araç 
değiştirme'nin özü de bu. Nitekim, Cumhurbaşkanımız 'bunun için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız' 
diyerek, bu dönüşümün kaçınılmazlığını da net bir şekilde ortaya koyuyor. 
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Türkiye'nin 'yeni nesil' üretim için gerçekleştirmek zorunda olduğu bu büyük değişim ise, Türkiye'nin 
yatırım ortamını aralıksız, durmaksınız iyileştirmeye devam etmekten, yatırım ortamını güçlü kılacak 
reformlara hız verilmesinden geçiyor. Ekonomi, hukuk ve eğitim alanında gerçekleştirilecek 
reformlarla, bir yandan fiyat istikrarı, finansal istikrar ve makro ekonomik istikrarı sağlayan bir 
Türkiye; diğer yandan adil, tarafsız ve etkin bir yargı sistemiyle 'güven' duyulan Türkiye; diğer taraftan 
'yeni nesil' bir ekonomi için yüksek nitelikte insan kıymetlerini yetiştiren bir Türkiye. 

Kovid-19 sonrası dönem, hiç şüphesiz ki, küresel tedarik zincirlerinde yeniden yapılanmaları, Avrupa 
ve ABD için yakından tedarik arayışlarını (nearshoring) hızlandıracak. Bu süreç, Türkiye açısından, 
sadece 'güvenilir liman tedarikçi ülke' olmasıyla sınırlı kalamaz. Türkiye'nin sürdürülebilir ihracatı 
yakalaması ve dış ticaret fazlası veren bir ekonomi olması adına, etkin maliyet yönetimi, yeşil ve 
hijyen üretimle, tam dijitalleşmiş üretimle, dünya sathına yayılmış onlarca 'Türkiye Lojistik 
Merkezleri'yle küresel ölçekte bir 'tedarik ağı' oluşturması gerekiyor. Enflasyon-faiz tartışmalarını en 
aciliyetle gündemimizden çıkarıp, acilen 'yeni rekabet dönemi'ne odaklanmak zorundayız. 'Esas Savaş' 
şimdi başlıyor. 

Yeni Normal, Yeni Ekonomi 

2019-2021 dönemini kapsayan Yeni Ekonomik Program (YEP), 2018 yılının son çeyreğinden 
başlayarak, bu yılın, yani 2020'nin sonuna kadar sürecek bir 'dengeleme ve disiplin' dönemine işaret 
ediyordu. Türkiye'nin makro verilerinde 'kalıcı' bir dengeleme döneminin yanı sıra, dengeleme 
süreciyle eş zamanlı bir 'mali disiplin' hedeflenmekteydi. 2018 yılı ağustos ayı başındaki 'kur 
saldırısı'na rağmen, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın koordinasyonundaki ekonomi 
yönetimi, 2019 yılını 'dengeleme-disiplin' süreci açısından büyük bir başarıyla tamamladı. Kamu bütçe 
disiplini itinayla korunurken, cari işlemler dengesi Cumhuriyet tarihinde ender gördüğümüz şekilde 
fazlalık verirken, yıllıklandırılmış manşet enflasyon da yüzde 25'lerden 10'lara çekildi. 

Eğer dünya insani ve ekonomik sonuçları hayli ağır olan küresel virüs salgınına maruz kalmasaydı; 
2020 sonunda başarıyla tamamlanacak olan 'dengeleme-disiplin' dönemi Türkiye Ekonomisi'ni AB 
bütçe açığı kriterinin yarısı bir orana, yüzde 0 ile 1 arası 'sürdürülebilir' bir cari açık/milli gelir oranına 
ve yüzde 8'nin altını zorlayan bir yıllık enflasyona getirecekti. Ancak, küresel virüs salgını tüm dünya 
ekonomisi ve küresel ticaret için 'ağır' kayıpları ve 'yeni normal' olarak adlandıracağımız bir dönemi de 
beraberinde getirdi. Bakan Albayrak, 2021-2023 dönemini kapsayan YEP de, küresel virüs salgının reel 
sektöre, istihdama, büyümeye, ihracata olası olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesi için verilen 
desteklerin büyüklüğünün milli gelire oranının yüzde 10'a ulaştığını ifade etti. 

Öncelikle, 2021-2023 dönemi için, pandeminin ne ölçüde şiddetli devam edeceğine bağlı olarak Bakan 
Albayrak'ın paylaştığı gerek 'normal', gerekse de 'kötümser' senaryolarda yer alan makro hedef ve 
beklentilerin son derece gerçekçi olduğunu ifade etmek gerekiyor. Türkiye'yi 'resesyon'a, ağır bir 
durgunluğa sokmadan, pandeminin Türkiye Ekonomisi'ne olası olumsuz etkilerini bertaraf etmek için 
hayata geçirilmiş destek paketleri ve para-maliye-direkt kontrol politikaları setinin kademeli olarak 
revize edileceği, geri çekileceği; büyüme ve istihdamı desteklemek amacıyla bütçe disiplini, cari denge 
ve fiyat istikrarının 2022 sonuna kadar kademeli olarak iyileştirileceği bir süreç. 

Pandemi dünya ekonomisi ve küresel ticaret açısından 'yeni normal' olarak adlandırdığımız ve 
Türkiye'ye küresel tedarik zincirindeki rolünü arttırma noktasında kritik önemde fırsatlar sunan bir 
sürece sebep oldu. Türkiye, özellikle 2022'den itibaren dünya ekonomisinde gözlenen 'Yeni Normal' 
koşullarını 'sürdürülebilir' büyüme ve istihdama en etkili şekilde dönüştüren ekonomi olacak. Bunun 
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yanı sıra, üretim ve ihracatta katma değere dayalı dönüşümü, yerli ve milli teknoloji hamlelerini 
önceliklendiren bir 'Yeni Ekonomi'nin inşası da hızlanacak. 2022-2023 döneminde etkisini güçlü bir 
şekilde gösterecek olan 'Yeni Ekonomi'nin inşasının Türkiye'yi hızla 'tam bağımsız milli ekonomi'ye 
taşımasına birlikte şahit olacağız. 

Enflasyonla mücadelenin 3 temel kuralı 

Türkiye Ekonomisi'nde 'fiyat istikrarı', yani 'enflasyonla mücadele'nin kalıcı ve sürdürülebilir sonuç 
verecek 3 temel koşulu, esasen talebi, yani tüketici eğilimlerini baskı altında tutmaktan çok, 'etkin 
maliyet yönetimi', 'verimlilik' ve 'israfın önlenmesi'dir. Sadece gıda ürünlerindeki israfımızın bile yılda 
14 milyar dolara ulaştığı bir Türkiye Ekonomisi'nde, tarım ve gıda ürünlerinin bütününde toplam israf 
214 milyar TL, ekonominin sınırlı kaynaklarının bütününde israf değeri 550 milyar TL'nin üzerindedir. 
Bir ülkenin ürettiği milli gelirin, katma değerin, ürünlerinin yüzde 15'inin heba olduğu bir ekonomide, 
enflasyonla mücadelede kalıcı bir başarılı sonuç elde etmek mümkün değildir. 

İkinci bir kritik önemde konu ise reel sektörün mal ve hizmet üretimi için kullandığı girdilerin sebep 
olduğu maliyetlerin yönetimidir. Türkiye, son 50 yıldır, bilhassa da son 20 yıldır paha biçilmez bir 
sanayileşme hamlesi yürütüyor olmasına rağmen, pek çok sektörde yüksek teknoloji üretme kabiliyeti 
yakalamış olmasına rağmen, ne yazık ki satılan malın maliyeti noktasında, etkin bir maliyet yönetimi 
performansı yakalayamamıştır. Sonbahardaki son veriler ışığında, ABD'nin yıllık bazda yüzde 0,4, 
Avrupa Birliği'nin yıllık bazda yüzde -2,4, Çin'in yıllık bazda yüzde -2,1'lik yıllıklandırılmış üretici 
fiyatları enflasyonu, maliyet enflasyonu yaşıyor olmaları, üretim maliyetlerini yönettiklerinin en net 
delilidir. 

Yine, en taze sonbahar verileriyle, tüm dünya ekonomisinde ortalama üretici fiyatları endeksindeki 
artışın yüzde 0'ın altında seyrettiğini, tüm gelişmekte olan ülkelerde ise yıllıklandırılmış üretici fiyatları 
endeksi artış oranının, maliyet enflasyonu artış oranının yüzde 2,1 olduğunu dikkate aldığımızda, 
Türkiye'nin yıllıklandırılmış üretici fiyatları endeksi artış ortalamasının yüzde 20'ler mertebesinde 
olması; üstelik yıllıklandırılmış oranın 2018 yılı sonbaharında yüzde 46'yı bile görmüş olması 
düşündürücüdür. Dünya ekonomisindeki üretici fiyatları endeksi oranları dikkate alındığında, 
Türkiye'nin oranlarının bu derece yüksek olması, salt döviz kurlarındaki artış ile izah edilebilecek bir 
tablo değildir. Reel sektörün fiyat belirleme alışkanlıklarındaki ahlaki erozyonu ve bükülmeyi 
doğrudan işaret etmektedir. 

Türkiye tüketici fiyatları endeksini, tüketici enflasyonunu 'manşet enflasyon' olarak takip ederken,  
esasen esas odaklanmamız gereken konunun üretici fiyatları endeksi, maliyet enflasyonu olduğu 
yeterince önceliklendirilmiyor. Çünkü, etkin bir maliyet yönetimi olmadan, tüm reel sektörde bu 
derece yüksek üretim maliyetlerinin gerekçeleri, üretici enflasyonunu besleyen ana ve yan faktörler 
üzerine yeterince eğilmeden, Türkiye ekonomisini sadece talep enflasyonunu önceliklendirerek 
'enflasyon sarmalı'ndan çıkarmak mümkün değil. 

Bu konu, haliyle, 3. bir kritik önemde başlık olarak, 'verimlilik' konusu da öne çıkarmaktadır. 
Türkiye'nin verimlilik konusuna da ciddi manada odaklanması gerekmektedir. Yoksa, enflasyonla 
mücadele adına faiz oranlarını yükseltmek, yapısal nedenlerden ciddi manada beslenen 'enflasyon 
sarmalı'na sadece 'geçici çözüm' üretmemiz anlamına gelir. Üstelik, yüksek faiz, yatırımların ve üretim 
artışının cazibesini kırması ve finansman maliyetlerini arttırması itibariyle, türev etken olarak orta 
vadede yine enflasyonu besleyen bir süreçtir. Bu 3 temel meseleye odaklanmak enflasyonda hiç 
şüphesiz ki kalıcı sonuçları da sağlayacaktır. 


