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1. Büyüme ve Enflasyon
Gelişmiş ekonomilerde 2008 yılında finansal piyasalarda başlayan ve fakat reel ekonominin bütününü kapsayan bunalım süreci 2013 yılında da sürmektedir. 2009 yılında %3,5 oranında gerileyen gelişmiş ülkeler ortalama ekonomik büyüme oranla-

rının 2013 yılında %1,2 oranında artması
beklenmektedir. Ancak diğer reel parametrelere bakıldığında Kuzey Amerika ve
Euro Bölgesi olmak üzere dünya ekonomisinin bunalımdan çıkmadığı anlaşılmaktadır. Özellikle Euro Bölgesi geçen yıl ve bu
yıl için büyüme oranlarında gerilemeler
yaşamaktadır.

Tablo 1: Büyüme Oranları

Kaynak: www.imf.org

2013 yılında %3,3 oranında beklenen Dünya ekonomik büyüme oranları gelişmiş ülkeler değiş gelişmekte olan ülkeler tarafından desteklenmektedir. 2012 yılında Dün-
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ya ekonomisi içerisinde en yüksek büyüme oranına yine Çin ulaşmıştır: %7,8. Onu
%4,5 ile Hindistan izlemektedir. Meksika
%3,8, Rusya %3,6 büyüyen ekonomiler ol-

muşlardır. ABD’nin 2012 büyüme oranı %2,2 olup Türkiye ile
aynıdır. Euro bölgesinde İngiltere, Fransa, İspanya, Yunanistan ve diğer bazı küçük ölçekli
ekonomilerdeki daralma eğilimi bu yılın ilk aylarında sürmektedir.
ABD ekonomisinde büyümeyi
canlandırmak üzere uygulanan
FED’in tahvil alım programları
sürmektedir. Bu programın sona erdirilmesi şartı işsizlik oranının %6,5’a
gerilemesine bağlanmıştır. Japonya ekonomisinde de uzun süreleri durgunluk durumundan kurtulmak üzere yeni BOJ (Bank

of Japan) başkanı agresif genişletici para
politikası uygulamasına başlamış olup
FED ve Avrupa Merkez Bankası tarafından
uygun görülmüştür.

Tablo 2: Enflasyon Oranları

Kaynak: www.imf.org

Gelişmekte olan ülke ekonomilerindeki
büyüme oranları göreceli olarak daha iyidir ancak gelişmiş ülke ekonomilerindeki
kötüleşmeye bağlı olan gelişmekte olan
ülkelerdeki ortalama büyüme oranları da
gerilemiştir. 2013’de %5,3 olan ortalama
büyüme beklentisi 2014 ve 2015’te %5,7 ve
%5,9 olarak sürmesi beklenmektedir.
Dünya ekonomisinde gelişmiş ekonomilerin ekonomik durgunluktan kurtulmak
üzere genişletici para ve maliye politikası
uygulamaları ve çok büyük ölçüde likidite
bolluğuna rağmen Kuzey Amerika ve Euro
bölgesi olarak enflasyonda önemli bir sıçrama olmamıştır ancak gelişmiş ekonomiler enflasyon ortalamasında 2010’dan itibaren bir kötüleşme trendi bulunmaktadır.
2012’de %10,7 olan gelişmiş ekonomiler
enflasyon ortalaması 2013’de %9,5 ve

2014’de %9 olması beklenmektedir. Euro
Bölgesinde bu oranlar çok daha düşüktür.
2011’de ,%2,6 olan yıllık enflasyon ortalaması 2012’de1,9 olmuştur. Bu oranların
2013’de %1,6 ve 2014’de %1,9 olması beklenmektedir. Gelişmekte olan ülkeler enflasyonu da gelişmiş ülkeler enflasyonunun
gerisinde kaldığı bir dönemi yaşamaktadır.
GOÜ 2013 ortalaması %1,7, 2014 %1,5 olarak beklenmektedir.
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2. Yatırımlar ve İşsizlik Oranları
Yatırımların GSYİH’ya oranı itibari ile
dünya ekonomisinde kriz sonrasında kısmi bir gerileme yaşanmış ancak 2013 ve
2014 yıllarında %24 ortalama ile kriz öncesi döneme göre daha yüksek oranlar beklenmektedir. Dünya ekonomisi içerisinde
gelişmiş ekonomiler çok daha dramatik
gerilemeler yaşamış ancak 2010 sonrasında

yatırımlarda kriz öncesine göre önemli bir
sıçrama gerçekleşmiştir. 2009 %17,75’e düşen yatırımların GSYİH’laya oranı 2013 yılında %27’ye 2014’de %28’e yükselmesi
beklenmektedir. Euro bölgesinde yatırımların GSYİH’laya oranı kriz öncesi döneme
göre halen geride bulunmaktadır. Nitekim
2008 yılında %22 olan yatırımların
GSYİH’laya oranı 2013’de %19 2014’de
%19,4 olabilecektir.

Tablo 3: Yatırımların GSYİH’ya Oranı %

Kaynak: www.imf.org

Gelişmekte olan ülke ekonomilerinde kriz
ve öncesi dönemde bu oran %30 iken kriz
sonrasında dramatik bir gerileme ile
%19’lara düşmüştür. 2013 yılında %17,8 ve
2014 yılında %18 olması beklenmektedir.
Tablo 4: İşsizlik Oranları

Kaynak: www.imf.org

Gelişmiş ekonomilerin kriz sonrası dönemde kötüleşen reel ekonomik parametrelerinden en önemlisi işsizlik göstergesidir. 2008’de %5,8 olan işsizlik oranı ortalaması 2012’de %8 ve 2013-2014’de ortalama
%8 olacaktır. Euro bölgesi ekonomileri çok
daha yüksek bir işsizlik oranı ile karşı karşıyadır. 2008’de %7,6 olan işsizlik oranı
2012’de %11,3 2013’de %12,7 olacaktır.
Önümüzdeki 5 yıllık dönemde Euro bölgesinde işsizlik oranlarının %10’un altına inmesi beklenmemektedir.
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Yatırım oranları gerilerken büyüme oranlarının gelişmişte olan ekonomilerde görece yüksek olması bu konuda sürdürülebilirliğin riskli olduğunu ortaya koymaktadır.

3. Dünya Ticaret Hacmi, Cari İşlemler
Dengesi
Küresel ticaret hacminde kriz sonrası daralma devam etmektedir. 2011’de %6 olan
küresel ticaret hacmi artış oranı 2012’de
%2,5 olarak gerçekleşen dünya ticaret hacmi büyüme oranının, 2013’de %3,6 ve 2014
yılında %5,3 olarak gerçekleşeceği tahmin
edilmektedir.
Tablo 5: Küresel Ticaret Büyüme Oranları

Kaynak: www.imf.org

İhracat ve ithalat oranlarında gelişmiş ülkelere göre gelişmekte olan ülkelerin durumu çok daha iyidir. Nitekim cari işlemler
dengesinin GSYHİ’ye oranına bakıldığında Euro bölgesinde kriz sonrasında sürekli negatif bakiye gerçekleşmekte. Gelişmiş
ülkelerin ortalama cari işlemler dengesindeki bozulma 2008 ve 2009 ile sınırlı kalmış, 2010’dan itibaren düzelmiştir. Gelişmekte olan ülkelerin cari işlemler dengesinde kriz sonrası kötüleşme önemli oranda yaşanmış ancak 2013 ve 2014’de iyileşmenin devam edeceği beklenmektedir.
Tablo 6: Cari İşlemler dengesi (GSYİH ORANI)

Kaynak: www.imf.org

Diğer taraftan bütün ülke gruplarının dış
ticaret hadlerinde kriz sonrası dönemde
önemli oranda kötüleşmeler gerçekleşmiştir. Bu eğilimin kısa sürede düzelmesi beklenmemektedir.
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