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KOBİ'LERİN
NAKİT
AKIŞI KESİLDİ
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 45
ülkede 4 bin 500 firmayla yaptığı
ankete göre küçük ve orta boy
ölçekli işletmeler yeterli finansa
ulaşamıyor. Üretim ve personel
giderlerini karşılamak için nakit akışı
yetersiz kalırken, diğer sorunlar
tedarik zorlukları ve hammaddeye
erişememek olarak sıralandı.
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%85

ORAN
Nakit akışını temel
sorun olarak
gören şirketlerin
oranı

%78

ORAN
Salgının etkilerinden
korunmak için
üretimlerinde
değişiklik yapan
firmaların
oranı

%40
ORAN
Salgının etkilerinden
kurtulacak
büyüklükte bir fona
erişimi olmadığını
belirten firmaların
oranı
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luslararası Çalışma Örgütü’nün 45 ülkede 4 bin 500
firmayla yaptığı ankete göre
KOBİ’ler finansal anlamda
zorluklar yaşıyor. Yetersiz nakit akışı en
önemli sorun olarak karşımıza çıkarken,
diğer sorunlar tedarik zorlukları ve hammaddeye erişememek olarak sıralandı.
Ankete yanıt veren şirketler kriz öncesi
rekabet baskısı altında olduklarını, bu
sorunları yaşarken salgın ve ardından
kısıtlamaların geldiğini vurguladılar.
Ankete göre nakit akışını temel sorun
olarak gören şirketlerin oranı yüzde 85
oldu. Firmaların sadece üçte biri salgın
sonrası için yeterli fonlarının bulunduğunu belirttiler. En fazla etkilenenler,
1-99 arası çalışanı olan mikro ve küçük
işletmeler oldu.
Anket Mart ve Haziran ayında derlenen iki ayrı veriyle rapor haline getirildi.
Firmaların yüzde 78’i salgının etkilerinden korunmak için üretimlerinde değişiklik yaptıklarını belirttiler. Buna karşılık ankete katılan firmaların dörtte üçü
salgındaki kısıtlama döneminde dahi
faaliyetlerini sürdürdüklerini belirttiler.
Kısıtlama kararı öncesi firmaların yüzde
85’i personeli korumak için sağlık önlemi
aldıklarını belirttiler.
Firmaların yüzde 40’ı
fonlara erişemedi
Ankete katılan firmaların yüzde 80’i
işçi çıkarmayı planlamadığını belirttiler
Buna karşılık yüzde 20’sinin işten çıkarma
oranının yüzde 40’a kadar çıkabileceği
bildirildi. Salgın öncesi iş sürekliliği planını yapmış olan firma oranının yüzde
50 olduğu belirtildi. Firmaların yüzde
40’ı firmalarını ayakta tutacak ya da salgın etkilerinden çıkaracak büyüklükte
bir fona erişimi olmadığını belirttiler.
Firmaların üçte biri firma tasarrufu ya
da nakit rezervi olduğunu veya hibelere
erişebileceğini bildirdi. Diğer üçte biri
ise yeterli fona sahip olduğunu açıkladı.
Firmalar işyeri sigortası konusunda
da zayıf kaldı. Firmaların sadece yüzde 26’sının tam sigortalı olduğu, yüzde 54’ünün hiç sigortası bulunmadığı
belirtildi. Sektörlere bakıldığında turizm-konaklama ile perakende sektörü
en önemli finans sorunu yaşayan şirketler olarak sıralandı.
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KÜRESEL GIDA
FİYATLARI ALTI
YILIN ZİRVESİNDE
Küresel gıda fiyat endeksi Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3.9, geçen
yılın aynı ayına göre yüzde 6.5 artarak 105
değerine yükseldi. Endeks böylece, son
altı yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nden (FAO) yapılan açıklamaya göre
endekste yer alan tüm alt sektörlerde fiyat
artışları görüldü. Kasım’da ortalama 105
değerini alan endeks, aylık bazda yüzde
3.9 ve yıllık bazda yüzde 6.5 arttı.
Küresel gıda fiyatlarındaki aylık artış
oranı 2012'den bu yana kaydedilen en
sert yükselişe işaret ederken, endeks değeri de 2014'ten beri en yüksek değere
çıktı. Bitkisel yağ fiyat endeksinde, küresel
palm yağı stoklarında ciddi daralmaların
da etkisiyle Kasım’da yüzde 14.5'lik sert bir
yükseliş kaydedildi.

Tahıl ürünleri endeksi Kasım’da aylık
bazda yüzde 2.5, yıllık bazda yüzde 19.9
arttı. Arjantin'de düşük hasat oranları, ABD
ve Ukrayna'da düşük üretim beklentileri
ve Çin'den gelen yüksek talep, buğday ihracatındaki fiyatlarda ciddi bir artışa neden
oldu. Şeker fiyatı endeksi de aylık bazda
yüzde 3.3 yükselirken, olumsuz hava koşullarının Avrupa Birliği (AB) ile Rusya'daki
ürün beklentilerini zayıflatması ve küresel
üretimdeki düşüş beklentisi söz konusu
artışta etkili oldu.
Süt ürünleri endeksi de aylık bazda
yüzde 0.9 arttı. Mevsimsel olarak üretimin
düşük olduğu süreçte Avrupa'nın artan
peynir, süt ve tereyağı talepleri nedeniyle fiyatlarda yaşanan yükselişler, süt
ürünlerinin fiyat endeksini son 18 ayın
zirvesine taşıdı.
Et fiyatları endeksi de aylık bazda yüzde 0.9 arttı. Koyun, sığır ve domuz etinde
Ekim ayına göre artışlar yaşanırken kümes
hayvanlarının fiyatlarında düşüş kaydedildi.

ÜLKELER
DÖNÜŞÜMDE
KIRIK NOT ALDI
Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF)
ekonomileri iş ortamını geliştirmeleri,
beşeri sermayeyi, pazarlarını ve işgücü
piyasalarını dönüştürebilmeleri, inovasyon
ekosistemi oluşturabilmeleri gibi kriterler
açısından değerlendiren Küresel Rekabetçilik Raporu’nda Türkiye birçok kriterde 37
ülke arasında arka sıralarda yer aldı.
Bu yıl hükümetlerin olağanüstü
pandemi önlemleri nedeniyle ilk kez
rekabet gücü sıralaması yapılmadan
yayınlanan rapor, Covid-19 krizini atlatabilmek için ülkelerin daha üretken,
sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik
sistemleri nasıl inşa edeceğini inceliyor.
WEF tarafından yayınlanan “Küresel Rekabetçilik Raporu Özel Baskısı 2020: Ülkeler İyileşme Yolunda Nasıl Performans
Gösteriyor?” başlıklı raporda Covid-19
krizi boyunca gelişmiş dijital ekonomilere, güçlü sosyal güvenlik ağlarına ve
sağlam sağlık sistemlerine sahip ülkelerin daha dirençli olduğu ve dümeni
daha iyi yönetebildikleri vurgulanıyor.
Hangi ülkelerin krizden toparlanma
ve ekonomik dönüşüm için en iyi şekilde hazırlandığını ölçen raporda dört
ana başlık altında 11 kriter yer alıyor. Bu
kriterler ülkelerin ekonomik dönüşümleri
için birer zorunluluk olarak gösteriliyor.
WEF raporunun ülkelerin ekonomik
dönüşüme ne kadar hazır olduğunu değerlendirdiği ayrı bir bölümü daha var.
Bu yılın özel baskısında ülkelerin salgını
yönetmede daha etkili olmalarına yardımcı olan özellikleri değerlendirmekte ve “üretkenlik”, “insanlar” ve “gezegen”
hedeflerini birleştiren sistemlere yönelik
ekonomik dönüşüm için hangi ülkelerin
en iyi şekilde hazır olduğuna dair bir analiz
sunuluyor.

anlarındaki yüzde 10’luk bir artış, bu 37
ülkenin toplam GSYH’sinde 300 milyar
dolarlık bir artış sağlayabilir” deniyor.
Öte yandan rapordaki tüm önceliklerin
büyüme, kapsayıcılık ve sürdürülebilirlik üzerindeki çoklu etkileri nedeniyle
hükümetler tarafından dikkate alınması
gerektiği belirtiliyor.
Ülkelere dönüşüme hazır olma notları 1’den (çok hazır) 10’a (hiç hazır değil)
kadar not verilen bu bölümde, Türkiye’nin karnesi baştan aşağı 9 ve 10’larla
dolu. Karnesi 1 ve 2’lerle dolu Finlandiya
bile vergide dönüşümden 8 notuyla sınıfta kalmış. Vergilendirme konusunda
rekabetçi gücüyle öne çıkan ve dönüşüme en hazır olan ülke ise Güney Afrika.
İş ortamını dönüştürmek
Hükümetlerin kamu hizmeti sunumunu iyileştirmeye öncelik vermesi,
kamu borcunu yönetmeyi planlaması
ve dijitalleşmenin yaygınlaştırması
tavsiye ediliyor. Daha uzun vadede
aşamalı artan vergilendirme; kamu
hizmetlerinin iyileştirilmesi ve daha
yeşil altyapı inşa edilmesi öneriliyor.
Kamu hizmetleri Türkiye’nin raporda
en iyi aldığı notlardan ve sıralaması
37 ülke arasında 30’unculuk. Yeşil alt

yapıya geçişin olduğu kriterde ise
34’üncü sıradayız.
Beşeri sermayeyi dönüştürmek
Yeni iş gücü piyasası fırsatlarına yönelik proaktif yatırımların artırılması;
yeniden beceri kazandırma ve beceri
geliştirme programlarının ölçeklendirilmesi ve toparlanmanın desteklenmesine yardımcı olacak güvenlik
ağlarının oluşturulması için kademeli
bir geçiş olması gerektiği belirtiliyor.
Rapor uzun vadede, liderlerin eğitim müfredatının güncellenmesini;
iş kanunlarında reform yapılmasını
ve yeni yetenek yönetimi teknolojilerinin kullanımının iyileştirilmesini
önermektedir. Türkiye’nin en kötü
notlarından biri eğitim müfredatını
güncelleme ve yetkinliklerin artırılması için yapılan eğitim yatırımlarının artırılması. Sıralamamız bu kriterde 35’incilik. Brezilya ve Yunanistan
ise listede Türkiye’nin de gerisinde
olan iki ülke.
Piyasaları dönüştürmek
Finansal sistemler, son finansal krizden bu yana daha istikrarlı hale gelmektedir. Bununla birlikte finansal

Ülkeler ekonomik dönüşüme
tam olarak hazır hale gelmedi
37 ülkeden gelen verilerin belirtilen 11 önceliğe göre haritalandığı bu
bölümde “hiçbir ülkenin toparlanma ve
ekonomik dönüşüme tam olarak hazır
durumda olmadığı” belirtiliyor. Bazı ülkelerin diğerlerinden daha iyi durumda
olduğu belirtilen raporda “Hazırlık pu-
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sistemlerin daha kapsayıcı olmaları; artan piyasa konsantrasyonunun
malların ve insanların hareketinin
kısıtlanması ve piyasaların dönüşümünü engelleme riski taşımaktadır.
Rapor, rekabeti artırıcı ve tekelleşmeyi önleyici çerçevelerini güncellerken,
şirketlerin sürdürülebilir ve kapsayıcı
yatırımlar yapmaları için finansal teşvikler getirilmesini tavsiye etmektedir.
Rekabet ve antitröst çerçevelerimiz
de 30’unculukla en yüksek not aldığımız kriterlerden.
İnovasyon ekosistemini 		
dönüştürmek
Girişimcilik kültürü son on yılda gelişmesine rağmen, dijital teknolojileri kullanan yeni şirketlerin artışı,
çığır açan teknolojilerin üretilmesi
ve inovatif ürün ve hizmetlerin yaratılmasında bir durgunluk görülmektedir. Rapor, ülkelerin Ar-Ge’ye
yönelik kamu yatırımlarını artırırken
özel sektörün bu alanda yatırımlarını
teşvik etmelerini tavsiye etmektedir.
Uzun vadede, ülkeler “yarının pazarlarının” oluşturulmasını desteklemeli
ve yaratıcılığı artırmak için şirketleri
şirket içi cinsiyet/kimlik çeşitliliğini
artırmayı benimsemeleri konusunda
motive etmelidir. Rekabet bağlamında yaratıcılığın desteklenmesi
için çeşitlilik kültürünü desteklemek
de Türkiye’nin sınıfta kaldığı kriterlerden. Türkiye bu kriterde 37 ülke
arasında 36’ncı sırada. Hindistan
ise listede bizim de gerimizde yer
alan tek ülke. Rusya ve Yunanistan,
rapordaki bir çok kriterin en kötü
notunu alan ülkeler olurken, İskandinav ülkeleri bu yıl sıralama olmadan
yayınlanan 11 farklı kriterin çoğunda
yüksek notlar aldı.

2

Daha yeşil ve daha kapsayıcı bir
ekonomiye geçiş, dijital ağların
genişletilmesi de dahil olmak
üzere altyapıya yapılan önemli
yatırımlarla desteklenmeli. Danimarka, Estonya, Finlandiya ve
Hollanda şu anda bunu yapmaya
en iyi şekilde hazırlanan ülkeler.

5

Anekdot niteliğindeki kanıtlar, daha
önce SARS gibi koronavirüs salgınları deneyimi olan ülkelerin (örneğin,
Kore Cumhuriyeti, Singapur) daha
iyi protokollere ve teknolojik sistemlere sahip olduklarını ve salgını
diğerlerinden nispeten daha iyi geçirebildiklerini gösterdi.

3

Danimarka, Finlandiya, Norveç,
Avusturya, Lüksemburg ve İsviçre
gibi sosyal güvence politikaları
değişkenlik göstermeyen ülkeler
çalışamayan vatandaşlarını destekleyen ülkeler olarak ön plana
çıktı. Benzer şekilde, Finlandiya,
ABD, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)
ve Singapur gibi güçlü finansal
sistemlere sahip ülkeler de iflasın
önlenmesi için KOBİ’lere daha kolay kredi sağlayabildi.

6

4

Singapur, İsviçre, Lüksemburg,
Avusturya ve BAE de dahil olmak üzere sağlık, mali ve sosyal
politikaları başarılı bir şekilde
planlayabilen ve entegre edebilen ülkeler krizin etkilerini hafifletmede nispeten daha başarılı
oldu.

Ekonomiyi yeşillendirmek için
enerji altyapısının, ulaşım ağlarının
ve hem kamu hem de özel sektör
taahhütlerinin iyileştirilmesi, çevre koruma konusunda çok taraflı anlaşmaların genişletilmesi ve
bunlara saygı duyulması gerekiyor.
Danimarka, Estonya, Finlandiya ve
Hollanda, ekonomik dönüşümü
altyapı yoluyla yönlendirmek için
en iyi şekilde hazırlanan ülkeler.
Türkiye, Rusya, Endonezya ve Güney Afrika ile birlikte Daha az hazırlıklı ülkeler arasında.

7

Finansal kaynakları reel ekonomide
uzun vadeli yatırımlara yönlendirmeye yönelik teşviklerin artırılması
istikrarı güçlendirebilir ve kapsayıcılığı genişletebilir. Finlandiya, İsveç,
Yeni Zelanda ve Avusturya diğer

Rapordan öne çıkanlar

1
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Gelişmiş dijital ekonomilere ve
dijital becerilere sahip ülkeler vatandaşları evden çalışırken ekonomilerini çalışır durumda tutmada
daha başarılı oldu. Hollanda, Yeni
Zelanda, İsviçre, Estonya ve ABD
bu ölçüde en iyi performansı gösteren ülkeler.
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ABD, Güney Kore ve İsveç “yarının
pazarlarını” yaratmak için daha hazırlıklı olarak ortaya çıkarken Yunanistan, Meksika, Türkiye ve Slovak
Cumhuriyeti daha az hazırlıklı...

KÜRESELLEŞME
COVID-19 STRES
TESTİNİ GEÇTİ Mİ?

gelişmiş ekonomilerden nispeten
daha hazırken, şu anda dünyanın
en büyük finans merkezi olan ABD
en az hazır olan ülkeler arasında.

8

Daha kademeli vergilendirme sistemlerine geçiş, ekonomik dönüşümün temel bir itici gücü olarak
ortaya çıkmaktadır. Bu ölçüye göre,
nispeten dengeli ve artan vergi yapıları sayesinde Güney Kore, Japonya, Avustralya ve Güney Afrika en
yüksek puanı almaktadır.

9

Geleceğe hazır eğitim, çalışma yasaları ve gelir desteği sosyal koruma
tabanını genişletmek için daha iyi
entegre edilmeli. Yeni güvenlik ağı
modelleriyle uygun işçi korumasını
birleştirmiş Almanya, Danimarka,
İsviçre ve İngiltere diğerlerine nispeten daha hazırlıklı. Güney Afrika,
Hindistan, Yunanistan ve Türkiye ise
en az hazırlıklı ülkeler arasında.

10

Araştırma, inovasyon ve buluş alanlarındaki uzun vadeli yatırımları teşvik etmek ve genişletmek “yarının
pazarlarını” yaratabilir ve büyümeyi
sağlayabilir. Finlandiya, Japonya,

Bu yıla damgasını vuran Covid-19
pandemisi insanlar arasındaki mesafeyi
artırsa da küresel ticaret direncini korudu
ve uzmanlara göre Covid-19 stres testinden geçti. DHL’in New York Üniversitesi
Stern İşletme Fakültesi ile birlikte açıkladığı DHL Küresel Bağlantılılık Endeksi
2020 basın toplantısında küresel ticaretin
Mart-Nisan aylarında büyük darbe aldığı,
ancak Eylül ayına gelindiğinde ticaretin
pandemi öncesine göre sadece yüzde 2
düşüş kaydettiği vurgulandı. Bu dönemde uluslararası insan akışlarında çok ciddi
düşüşler görülse de dijital veri akışları hiç
görülmemiş bir hızda artarken, uluslararası ticaret ve yatırımlar dip yaptıktan
sonra hızla iyileşmeye başladı.
Ülkeleri ticaret, sermaye, veri ve insan
akışları açısından inceleyen raporda ve
raporun açıklandığı etkinlikte vurgulanan
bazı önemli bulgular ise şöyle:
2019’da aynı düzeyde kalan endeksin,
Covid-19 pandemisi nedeniyle düşmesi bekleniyor. Ancak 2008-2009
finansal krizinde görülen düzeylerin
altına düşmeyecek.
İnsan akışları virüsün yayılmasını önlemek amacıyla sınırların kapatılması
nedeniyle benzeri görülmemiş bir
düşüş kaydetti. Uluslararası seyahatin
1990 düzeyine gerilemesi bekleniyor.
Uluslararası ticaret pandeminin başında ciddi bir düşüş yaşasa da, geri
dönüşü çok daha güçlü oldu. Nisanda öngörülemeyen bu güçlü iyileşme
DHL Express CEO’su John Pearson’ın
ifadeleriyle “Küresel ticarette V’nin
çıkışının girişinden daha hızlı olması
ve çok dar bir V-tipi kriz görülmesi”
küresel GSYH’nin çok ılımlı bir düşüş
yaşamasına neden olacak.
Sermaye akışları, ticaret akışlarından
çok daha büyük bir darbe aldı ancak
bu akışlar da tekrar iyileşmeye baş-

lıyor. Hükümet ve merkez bankalarının güçlü adımları piyasaları stabilize
edebildi.
Pandemi öncesinde hız kaybetmekte olan veri küreselleşmesi, pandemiyle hız kazandı. Uluslararası veri
akışı ve telefon görüşmeleri benzersiz bir hızda arttı.
Hollanda, geçen yıl olduğu gibi bu
yıl da dünyanın “en bağlantılı” ülkesi.
İkinci sırada gelen Singapur uluslararası akışların yurtiçi faaliyetlere oranı açısından en yüksek skora sahip.
İngiltere ise akışları dünyanın farklı
bölgelerine en fazla dağılmış olan
ülke olarak öne çıkıyor.
Avrupa dünyanın en küresel ve bağlantılı bölgesi. Bağlantılılığı en yüksek
10 ülkenin 8’i Avrupa’da. Kuzey Amerika ise veri ve sermaye akışlarının en
yoğun görüldüğü bölge.
Jeopolitik gerilimler küreselleşmeye
bir tehdit ancak ABD-Çin ticaret savaşlarında Biden başkanlığıyla birlikte
görünüm daha stabil ve öngörülebilir
bir hale geldi.
Daha güçlü bağlantılılık, küresel
ekonominin ve ülke ekonomilerinin
Covid-19 krizinden daha hızlı iyileşmelerine olanak sağlayacak. Daha
bağlantılı ülkelerin daha hızlı büyüdüğü gözlemleniyor.
Birleşik Arap Emirlikleri Ortadoğu’da
ve gelişmekte olan ülkeler genelinde
bağlantılılığı en yüksek ekonomi.
Listede en zengin ekonomilerin en
üstte olduğuna ilişkin kanı yanıltıcı çünkü 16’ncı sırada olan Malezya
Dünya Bankası’nca üst orta gelirli
ülkelerden biri. 38. sırada gelen Vietnam ise düşük gelirli bir ekonomi.
Malezya’nın yeni imzalanan RCEP ticaret anlaşmasıyla Asya entegrasyonunda öneminin giderek artacağı ve
önemli fırsatları olacağı öngörülüyor.
E-ticaret üç yıllık büyümeyi üç ayda
yaşadığı Covid-19 krizinde, şirketler
nezdinde önemli bir satış kanalı olabileceğini kanıtladı. DHL Express’in
taşıdığı her iki sevkiyattan biri e-ticaretten geliyor.
98 ülke listede yükselirken, 71 ülke de
geriledi. Türkiye, Özbekistan, Sudan,
Trinidad Tobago, Nijer, Moğolistan,
Venezüela, Tanzanya, Gambiya ve
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Macaristan’dan sonra listede en güçlü
yükselişi gösteren ülke.
V’nin çıkışı girişinden güçlü
Küresel bağlara her zamankinden
daha fazla ihtiyaç olduğunu belirten DHL
Express CEO’su John Pearson, “Mayıs gibi
erken bir tarihte tüm dünyada çarklar
yeniden dönmeye başladı. Black Friday
satışlarına benzer bir yükseliş gördük. V
çok dardı ve V’nin çıkışı girişinden daha
güçlü” diyerek, uluslararası ticaretin Covid-19 stres testinden geçtiğine vurgu
yaptı. Küreselleşmenin PPE ve aşıların
dağıtımıyla 2021’de insan hayatı kurtaracağına da dikkat çeken Pearson “Çok
zor bir yıldı ama tünelin sonunda ışık
göründü” diyor.
Raporun başyazarlarından New York
Üniversitesi Stern İşletme Fakültesi Profesörü Steven Altman ise 2020’de bağlantılılık azalsa da “Tahmin edilenden
çok daha bağlı kaldık. Küreselleşme Covid-19 stres testinden geçti. Haziran’da
ticaret akışları beklentilerden ve önceki
krizlerden çok daha hızlı normale dönmeye başladı. Küresel mal ticareti Eylül
itibarıyla pandemi öncesinin sadece
yüzde 2 altındaydı” diyor. Kamuoyunda
küreselleşmeye desteğin artmasını dev
ticaret anlaşmalarının yapılmasını bir
umut olarak niteleyen Altman, “ABD’de
başkanlık koltuğunun değişimi de küresel ticaret için olumlu. Yılın başındakine
göre çok daha umutluyum” diyor. DHL
Express Türkiye CEO’su Claus Lassen
ise rapora ilişkin değerlendirmesinde krizin uluslararası bağlantıların ne
kadar vazgeçilmez olduğunu ortaya
koyduğunu belirterek iyileşmede küreselleşmenin kritik bir rol oynayacağına
dikkat çekiyor.
Endeksin açıklandığı etkinlik sonrası
düzenlenen “Covid-19 sonrası küreselleşme” konulu panelde konuşan Citibank Başekonomisti Catherine Mann ise
küresel ekonomi konusunda endeksin
yansıttığı kadar iyimser olamayacağını
söyledi. Dijital akışlardaki artışın büyük
bir kısmının ticari olmadığını belirten
Mann, “Asıl finansal akışlar konusunda
endişeliyim. Portföy akışlarından ziyade
portföylerdeki borçlar, özellikle gelişmekte olan ülkeler için riskler yaratan bir
durum” değerlendirmesini yapıyor.
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OECD: TÜRKİYE'DE
GSYH 2022'DE %3.2
ARTACAK
OECD yayınladığı "Ekonomik Görünüm" raporunda, Türkiye'de makroekonomik gerilimlerin tekrarlanmaması
halinde GSYH'nın 2021 yılında yüzde
2.9 ve 2022 yılında yüzde 3.2 artacağını
öngördü.
OECD "Ekonomik Görünüm" raporunda, eylül ayındaki yüzde 4.5'lik 2020
küresel ekonomi daralması tahminini
yüzde 4.2'ye çektiğini açıkladı. Raporda,
daralma öngörüsündeki yukarı yönlü
revizyonun sebepleri olarak Covid-19
aşısı haberleri ve devam eden teşvik
paketleri gösterildi. OECD'nin 2021 yılı
kürüsel büyüme öngörüsü yüzde 4.2,
2022 için ise yüzde 3.7 oldu. Raporda
ayrıca Covid-19 krizinin sosyo-ekonomik
etkilerinin oluşturduğunu eşitsizliğe
dikkat çekilirken, parasal ve mali politikaların toparlanma adına öncelikli
olması gereğine işaret edildi.
OECD, ekonomik faaliyetlerdeki dönüm noktalarını altı ila dokuz ay önceden
tahmin edebilecek şekilde tasarlanan
bileşik öncü göstergelerini de (CLIs) açıkladı. Buna göre, CLIs; ABD, Çin, Almanya
ve Fransa gibi çoğu büyük ekonomide
Covid-19'un neden olduğu sağlık ve ekonomik krizinde toparlanmanın devam
ettiğini gösterirken, toparlanmada değişim oranı ülkeler arasında farklılık arz etti.
OECD açıklamasında, "ABD, Japonya

ve Kanada'da CLIs'ler istikrarlı büyümeye
işaret ediyor. Fransa, İtalya ve Almanya'da, CLIs'ler ılımlı büyüme işaretleri
gösteriyor. İngiltere'de CLIs, üçüncü ayda
da geriledi" ifadeleri kullanıldı.
Gelişmekte olan ekonomiler arasında
Çin ve Brezilya'da imalat sektörü CLIs'ı
istikrarlı bir şekilde gelişirken, Hindistan'da CLIs, ılımlı bir hızda yükselmeye
devam etti.
Vergi gelirleri, 10 yıl
sonra ilk kez düştü
Bu arada OECD'nin yıllık Gelir İstatistikleri raporuna göre de OECD üyelerinin
vergi gelirleri 2019'da 10 yıldır ilk kez
düştü ve 2020'de üye ülkelerin ortalama
vergi gelirlerinin GSYH'ye oranı, Covid-19
salgınının ekonomik aktiviteyi yavaşlamasına bağlı olarak, yüzde 33.8'e geriledi;
2021 yılında ise daha büyük bir düşüş
yaşanması bekleniyor.
2019'da vergi gelirinin GSYH'ye oranının en yüksek olduğu ülke yüzde 46.3 ile
Danimarka olurken, Meksika'da bu oran
yüzde 16.5 seviyesinde kaldı. Vergi gelirlerinin GSYH'ye oranında en büyük düşüşün
yaşandığı ülke ise yüzde 1.7 ile Macaristan
olarak gerçekleşti. İzlanda'da düşüş oranı
yüzde 1.1, Belçika ve İsveç'te yüzde 1.0
oldu. Türkiye'nin vergi gelirlerinin GSYH'ye
oranı da 2019'da 2018'deki yüzde 24.0'dan
yüzde 23.1'e indi. Bu oran 2017'de yüzde
24.7 ve 2000'de yüzde 23.5 olmuştu.
Diğer yandan Ekonomik İşbirliği ve
Kalkınma Örgütü Genel Sekreteri Angel
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Gurria, ABD, Almanya ve Kanada gibi gelişmiş ülkelerin Covid-19 aşısında nüfuslarından fazla alım yapmasını eleştirerek,
"Niçin yoksul ülkelerdeki 5 milyar insanı
düşünmüyoruz?" ifadesini kullandı.
Gurria, Alman Die Welt gazetesine
verdiği röportajda, Covid-19 aşısı konusunda gelişmiş ülkeleri "bencillik yapmamaları" konusunda uyardı. Kanada'nın
40 milyonluk nüfusa rağmen 300 milyon
dozluk aşıyı güvenceye aldığını belirten
Gurria, ABD'nin 300 milyon nüfus için 800
milyon doz satın aldığını söyledi.
ABD, Almanya ve Kanada gibi gelişmiş ülkelerin Covid-19 aşısında nüfuslarından fazla alım yapmasını eleştiren
Gurria, "Niçin yoksul ülkelerdeki 5 milyar
insanı düşünmüyoruz?" ifadesini kullandı.
Covid-19'a karşı aşının dünyada daha
adil bir şekilde dağıtılması gerektiğini savunan Gurria, "Bu herkes için akıllıca olur.
Bu virüsle mücadele ancak virüs bütün
dünyada yok edildiği zaman başarıya
ulaşacak" değerlendirmesinde bulundu.
Öte yandan Ekonomik Kalkınma ve
İşbirliği Örgütü, G20 ülkelerinde yılın
3. çeyreğinde ekonomilerin bir önceki
döneme göre yüzde 8,1 büyüdüğünü
bildirdi. Bu yüksek oranlı büyümeye rağmen hala pandemi döneminin altında
bulunuluyor.
OECD tarafından yayınlanan rapora
göre bir önceki dönem yüzde 6,9 düşüşten yüzde 6,6 düşüşe revize edildi. G20
ülkelerinde yıllık daralma yüzde 2,0 oldu.
Bir önceki dönem daralma yüzde 9,1'den
yüzde 8,9'a revize edildi.
G20 ülkelerini, Arjantin, Avustralya,
Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya,
Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya,
Güney Kore, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Türkiye, İngiltere ve
ABD oluşturuyor.

S&P: KÜRESEL BORÇ
200 TRİLYON
DOLARA ULAŞACAK
S&P Global, dünya genelindeki borcun yıl sonuna kadar 200 trilyon dolara,
yani yıllık küresel gayrisafi hasılanın yüzde 265'ine ulaşacağını tahmin etti.
Kredi derecelendirme kuruluşu, küresel borcun dünya gayrisafi hasılasına
oranının 14 baz puan arttığını fakat bu
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artışın yakın zamanda bir krize yol açmasını beklemediğini açıkladı. Şirket, bu
borç rasyosundaki artışın koronavirüs
pandemisi ve devletler, şirketler ve hane
halklarının yaptıkları ilave borçlanmalar
sonrasında oluştuğunu belirtti. S&P'nin
açıklamasında, küresel borcun küresel
gayrisafi hasılaya oranının uzun yıllardır
arttığına dikkat çekilerek, pandeminin ise
bu artışı körüklediği ifade edildi.
S&P açıklamasında, "Küresel borcun
küresel gayrisafi hasılaya oranındaki öngörülen yüzde 14'lük yükselişin yakın
vadede bir borç krizine yol açması pek
olası değil. Ekonomilerin toparlanması,
aşıların yaygın biçimde dağıtılması, faiz
oranlarının düşük kalması ve daha az
borçlanma eğilimi nedeniyle bir borç
krizi olası değil" denildi ve şu ifadelere yer
verildi: "Dünya ekonomisi pandemiden
toparlanır toparlanmaz, 2023'e kadar
küresel borcun küresel gayrisafi hasılaya
oranı yüzde 256'ya geri inecektir."

JP MORGAN, TÜRKİYE
İÇİN YÜZDE 0.7
BÜYÜME BEKLİYOR
ABD merkezli yatırım bankası JP
Morgan, Türkiye ekonomisinin dördüncü çeyrekte, üçüncü çeyreğe göre yüzde 2 daralmasını bekliyor. JP Morgan
üçüncü çeyrekteki güçlü toparlanmanın
bu daralmaya rağmen, Türkiye'nin yıllık
yüzde 0.7'lik bir büyümesi göstereceğini
tahmin ediyor.
JP Morgan'a göre TCMB'nin gerçekleştirdiği parasal sıkılaştırma ve buna
bağlı olarak kredi büyümesindeki ya-

vaşlamanın yılın son çeyreğinde ivme
kaybına yol açması muhtemel Ayrıca,
Covid-19 ile ilgili kısıtlamaların sıkılaştırılması da büyüme beklentilerine zarar
verecek. Dolayısıyla Türkiye'nin 2020
büyümesi pozitif olan birkaç ülkeden biri
olacağını düşünen kuruluş, güçlü temel
ve politika yapıcıların ihtiyatlı politikalara olan bağlılığı göz önüne alarak 2021
GSYİH büyüme tahminini yüzde 3.6'dan
yüzde 3'e düşürdü.
JP Morgan, sıkılaşan finansal piyasa
koşulları ve alınan Covid-19 tedbirlerinin 2021 yılı ikinci çeyrek dönemine
kadar daralma ile sonuçlanmasını tahmin
ederken, "TCMB'nin gevşetme politikasına Nisan ayında başlamasını bekliyoruz.
Pandemi bağlantılı sınırlamalar da Ocak
ayından itibaren azalır. yüzde 3 büyüme
tahminine rahatlıkla ulaşılacağını öngörüyoruz" yorumunu yaptı.
JP Morgan, yatırımcılar tarafından
bu yıl büyük ölçüde görmezden gelinen gelişmekte olan piyasalardaki hisse
senetlerinin 2021 yılında yüzde 20 değer
kazanabileceklerini de açıkladı. JP Morgan'ın global araştırma başkanı Joyce
Chang, CNBC'ye yaptığı açıklamada, "Piyasalardaki rallide bizim gördüğümüz
gelişmekte olan piyasalar yeterince satın alınmamış oldukları" diye konuştu.
Chang, "Şu anda Çin için nötrüz, ancak
gelişmekte olan piyasaların geri kalanı
için tavsiyelerimizi yükselttik ve değerlemelerin cazip olduğunu düşünüyoruz,
orada oldukça fırsat var" dedi. Chang,
özellikle Brezilya, Endonezya, Güney
Kore ve Tayland hisselerinde fırsatlar
gördüklerini belirtti.
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