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1930 Büyük Krizinden sonra, böyle ekonomik çöküşlerin önüne geçmek için küresel kapitalizmin uygun 

bir şekilde yapılandırılmasının gereği görülmüş ve Amerika bu sürece önderlik etmiştir. Bu amaçla II. 

Dünya Harbinden sonraki düzeni oluşturmak üzere 1 Temmuz 1944’de, Amerikada, New Hampshire 

eyaletinin Bretton-Woods şehrinde, müttefik ülkelerinden 730 delegenin katıldığı konferansda küresel 

ekonominin düzenine yönelik bir dizi kararlar alınmıştır. Dünya Bankası, IMF ve uluslararası ticaret 

kurallarının (GATT) temelleri bu toplantılarda atılmıştı. Ama, belki en dikkat çeken karar sabit döviz 

kurları ile ilgili olanıdır. Buna göre ülke paraları Amerikan Dolarına bağlanıyordu. Amerikan Dolarının 

değeri ise, 1 ons altın = 35 US $ olarak sabitlenmişti. O günlerdeki Amerikan endüstrisi ile ekonomisinin 

gücü ve altın rezervlerinin diğer ülkelerin Dolar varlıklarının yedi katı olduğu düşünüldüğünde (1), bu 

sistemin çalışmaması için görünürde pek neden yoktu. Ancak, İngiliz heyetinin başındaki J. M. Keynes pek 

rahat değildi. Ona göre bazı ülkelerin sürekli ticaret fazlası vermesi sonucu bazılarının da devamlı borçlu 

duruma düşmesi, kontrol edimesi gereken bir dengesizlik kaynağı idi. Herhangi bir ülkede çıkacak kriz, 

sürekli açık veren bir ülkeye sıçrar ve burada yatırımların durmasına, talebin düşmesine yol açar ise, 

kurların Amerikan Dolarına sabitlenmesine dayanan Bretton-Woods sisteminin zorlanması kaçınılmaz 

olacaktı. Ancak, Keynes’in korkuları gerçekleşmedi, ve II. Dünya Harbinden sonraki yaklaşık 30 yıl 

dünyada kapitalist düzenin “Altın Yılları” olarak anılır oldu. 

 

                                                                                                                 Dolar bizim paramız, ama sizin sorununuz. 

                                                                                                                                                                    John Connally 

 

ALTIN YILLAR 

Bu dönemde Amerika, dünyanın en güçlü ekonomisi olarak sürekli artı yarattı. Amerikan sanayii ürünleri 

bütün dünya pazarlarının göz bebeği oldu. Öte yandan Amerika, başta Almanya olmak üzere hem 

Avrupanın, hem de Japonyanın kalkınmasını finanse etti. Bu tarihlerde, genelde karma ekonomi 

politikaları uygulandı, kamu ekonominin gidişatında rol aldı. Finansal piyasalar göreceli olarak gayet 

istikrarlı idi. Büyüme hızları Amerikada % 2,5  , Japonyada % 8, Avrupada % 4 dolayında gerçekleşti (2). 

Ayrıca, “refah devletini” yaratma yönünde çok önemli adımlar atıldı. ”Tam istihdam” politikası ile işsizlik 

Amerikada genelde % 6’nın altında kaldı (3), Avrupada % 2 dolayında seyretti. Sendikalaşma oranı 

Amerikada tarihinin en yüksek noktasına, % 28’ e ulaştı (4). Bu oran İngilterede % 45’ lere kadar yükseldi 

(5). Gelir dağılımının en eşitlikçi olduğu zamanlar da bu yıllara rastlar. Enflasyon, Amerikada genelde % 2 

civarında idi. İki defa yükseldi ise de, % 10’u pek aşmadı. Avrupada enflasyon % 5 civarında idi, dönemin 

sonlarına doğru % 10 dolayında seyretti (6). Bu dönemde teknolojik gelişmelerin çeşitliliği ve günlük 

hayata katkısı, günümüze nazaran çok daha etkileyici idi. Çeşitli ev aletleri, bilgisayar, müzik sistemleri, 

televizyon, jet uçakları, v.b. ile dünya ilk defa bu dönemde tanıştı.  

Bu yıllardaki ekonomi politikalarının terk edilmesi, 1980’den itibaren, Amerikada R. Reagan, İngilterede 

de M. Thatcher dönemlerinde gerçekleşmişse de, 1970’lerin başından itibaren bazı sıkıntılar zaten baş 

göstermeye başlamıştı. Bu dönemde Amerikan ekonomisinin performansı ile ilgili yorumlar değişiktir, 



ancak kronolojik bir neden/sonuç zincirini belirlemek iddiasında olmadan süreç şöyle özetlenebilir : 

Bretton-Woods düzeni altına dönüştürülebilen kuvvetli bir Amerikan Dolarına dayanıyordu. Doların değer 

kaybetmesi ile beraber, Amerikanın da altın rezervleri erimeye başladı. 1970’e gelindiğinde Amerikada 

yatırımların karlılığında düşüşler başlamıştı. Amerikan endüstrisi, Alman ve Japon ürünleri ile rekabette 

zorlanıyor, Kore ve Vietnam savaşları, açık vermeye başlayan Amerikan ekonomisine çok pahalıya mal 

oluyordu. Ve sonunda, Amerikanın altın rezervi, Dolar varlıklarının % 20’si mertebesine inince (7), Richard 

Nixon, bundan 45 yıl önce, 15 Ağustos 1971’ de, altın fiyatının Dolara karşı serbest bırakıldığını ilan etti. 

Dalgalı kura geçiş demek olan bu deklarasyon ekonomi tarihinin en önemli dönüm noktalarından birini, 

ve günümüz ekonomisinin temelini oluşturur.  

Amerikan Doları, iki yıl içinde Alman Markına karşı % 30, Japon Yeni ve Fransız Frankına karşı da % 20 

değer kaybetmişti (8). Arap-İsrail savaşları ve OPEC petrol zamları ile, 70’lerin sonuna gelindiğinde, artan 

enflasyona rağmen yaşanan ekonomik durgunluk ve işsizlik artışı Amerikan ekonomisi için yeni çözümleri 

gerekli kılmaktaydı. Bretton-Woods sabit kur sisteminin tarihe  karışması ile, 1980’de bir ons altın 615 

Dolar olmuştu. Böylece parasal genişlemenin yolu açılmış bulunuyordu. Yeni dönemde ekonomide artık 

finansal piyasalar ön planda olacaktı. 1990’ların sonuna doğru Amerikada, 1933’den beri geçerli olan 

yatırım ve mevduat bankacılığı ayrımı sona erdirilmiş, finans sektörünün üzerindeki denetim, de-

regülasyon adı altında önemli ölçüde kaldırılmıştı.  Uluslararası sermaye hareketleri de iyice 

serbestleştirilmişti. Küresel ekonomik dengede, üreten ve artık yaratan “Altın Yılların” Amerikan 

ekonomisi yerine, diğer ülkelerin yarattığı artık ile çifte açığını finanse eden bir Amerikan ekonomisi 

vardı. Dünyada hakim rezerv para hala Amerikan Doları idi. Bu yeni düzende petrol dolarları, Almanya, 

Japonya, sonra da Çin gibi ticaret fazlası veren ülkelerin paraları Amerikaya, Wall Street’e, hem ticaret, 

hem de bütçe açığını kapatmak üzere akacaktı. Ulaşım ve iletişim teknolojilerindeki önemli gelişmeler de 

global piyasaları çok daha etkin bir şekilde birbirine bağlıyordu. 

 

                                                                                                                                  Neden kimse birşey farketmedi ? 

                                                                                                                                                             Kraliçe II. Elizabet 

 

NEO-LİBERAL YILLAR 

1990’lardan itibaren, Washington Uzlaşısı olarak formüle edilen neo-liberalizm ve  globalleşme ekonomi 

politik gündemi belirler olmuştu. 2005 yılına gelindiğinde Amerikaya bir günde giren yabancı sermaye 2 

milyar Doları geçiyordu. O günlerde Amerikan ekonomisinin direksiyon mahallinde finans sektörü 

oturmaktaydı. Bu dönemde ileriye dönük her türlü borcun menkul kıymetleştirilmesi, üstlenilen risklerin 

devredilmesine yönelik “finansal inovasyonlar” adı altında türev ürünler çok yaygınlaştı. Amerikan 

ekonomisi o kadar finansallaşmıştı ki, bu sektörünün milli gelirdeki payı 1950’lere nazaran iki mislinden 

fazla artmıştı (9). Sektör, “gölge bankacılığının” da devreye girmesi  ile çok derinleşti, ve kırılganlığı daha 

da artmış oldu. Finans piyasaları bir kredi, borç ve kaldıraç yaratma düzeneği haline evrilmiş, 

globalleşmenin de etkisi ile dünyaya yayılmıştı. 2008 yılında bu şekilde yaratılmış türev ürünlerinin 

görünür değeri 673 trilyon Doları, yani dünyanın gayri safi hasılasının 10-11 katını bulmuştu (10). Kredi 

genişlemesi ile çok şişmiş olan Amerikan konut sektöründe 2006’dan itibaren fiyatların ciddi bir şekilde 

düşmesi ile baş gösteren buhran, tarihin en büyük finansal krizlerinden birine neden oldu, ve kısa 

zamanda global piyasalara yayıldı. Kriz döneminde dünyada, önemli bölümü merkez ülkelerde olmak 



üzere 51 000 000 insan işinden oldu. Bu kriz finansal sektörde başladı, ama ekonomik krize dönüştü. Öyle 

ki, 2009 sonuna gelindiğinde merkez bankaları ve kamu kuruluşlarının krizi kontrol etmek için vermek 

zorunda kaldığı destek toplamı dünyanın gayri safi hasılasının dörtte birine ulaşmıştı. 

 Merkez ülkeler göreceli olarak daha çabuk toparlandı ise de, onlar da bu buhranın yarattığı tahribatın 

dışında kalamadılar. Amerikan ekonomisinin büyümesi krizden sonra, 2014 yılında, 1950-2007 trendinin 

% 17 altında idi. İşsizlik Amerikada son zamanlarda kriz öncesi mertebesine inmişse de, bunu iş 

arayanlardaki en az % 3’lük azalmaya bağlamak mümkündür (11). Sendika üyeliği de % 10 mertebesine 

inmişti (12). Halen Amerikada 20 000 000 kişi tam zamanlı çalışma imkanını bulamamaktadır. Kriz 

döneminde 4 000 000 konuta el konulmuştur, ayrıca 13 500 000 Amerikan ailesi ipotek borçlarını ödeme 

zorluğu içindedir (13). İngiltere de 1950-2007 büyüme trendinin % 14 altındadır. İşsizlik kriz öncesi 

mertebesine gelmiş ise de, sendikalaşma oranı % 20’lere inmiştir. Euro bölgesinde işsizlik genelde % 11,1 

olmakla beraber bazı ülkelerdeki durum gerçekten vahimdir. Örneğin, Yunanistan ve İspanyada işsizlik % 

26 ve % 22 mertebesindedir. Bu iki ülkede genç nüfus işsizliği % 53 ve % 49 gibi çok yüksek değerlere 

ulaşmaktadır. Euro bölgesinde 2014 yılı itibarı ile, Almanya haricinde 2008 gayri safi milli hasılasını 

yakalayabilmiş ülke yoktu ve büyüme 1995-2008 trendinin % 13 altında idi. İtalyan ekonomisi % 10, 

Yunanistan ise % 25 küçülmüş durumda. Gözüken o ki, bu son kriz Euro bölgesinde, ülkesine göre, on ila 

yirmi belki daha da fazla yılın kaybına sebeb olmuştur. 

Gelişmekte olan ülkeler de  krizlerinden payını aldı tabii. 1990’dan itibaren nerdeyse her yıl, dünyanın bir 

yerinde bir kriz vardı. Bu krizler daha ziyade kısa vadeli, spekülatif sermaye hareketleri ile ilgiliydi. Türkiye 

de bu dönemde 1994, 2001 ve 2008 buhranlarını yaşadı. Ancak, 2001 krizinden sonra finans sektöründe 

yapılan köklü reformlar olumlu sonuç verdi. 2009 yılından itibaren dünyada oluşan parasal genişleme 

sonucu yabancı sermaye girişleri ileTürkiyede yüksek büyüme hızları yakalanabildi. 

 

                                                                                                               Benim uzun kariyerim boyunca hatırladığım 

                                                                                                             yegane finansal  inovasyon ATM’nin icadıdır. 

                                                                                                                                                                      Paul Volcker 

 

2008 SONRASI DÜNYA 

Neo-liberal ekonomik politikalar ana hatları ile, ticaretin ve sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesi, 

kamunun küçülmesi ve mali konsolidasyon sağlanması şeklinde özetlenebilir. Neo-liberalizmin 

uluslararası arka planı olan küreselleşme ise iletişim ve ulaşım imkanlarının gelişmesi ile hem bireyler, 

hem de piyasalar için sınırların öneminin azalmasıdır. İktisat teorisi bazlı tartışmalar bir tarafa, fiiliyatta 

neo-liberalizm ve küreselleşme  paradigması, özellikle 2008’den sonra olmak üzere, üzerinde ciddi olarak 

durulması gereken sonuçlar doğurmuştur.  

Serbest ticaret, insanların ve sermayenin serbest dolaşımı liberal kapitalizmin en belirleyici özellikleri; 

ancak bu sistem küresel piyasaların olanaklarından istifade edebilecek beceri ve imkanlara sahip olanlar 

ile diğerleri arasındaki farkın  iyice ortaya çıkmasına ve keskinleşmesine de yol açmakta. Bu duruma koşut 

olarak, ücretlerdeki stabiliteye rağmen emek verimliliğinde önemli artışlar var. Bu makas 1980’den beri, 

artan ve gelişen teknoloji ile beraber, sürekli açılmakta. Yani, gelirin dağılımında emeğin işlevini 



kaybetmesi söz konusu. Amerikan imalat sektöründe 1990 ve 2007 yılları arasındaki iş kaybının % 44’ü 

Çinden yapılan ithalata bağlanıyor. İngilterenin Blackburn yöresinde, son on yılda, imalat sektöründeki 

işsizlik artışı üçte biri buluyor (16).  Zaten, bu günlerde dünyada gündeme oturan önemli bir husus da, 

merkez ülkelerde artan gelir eşitsizliğinin yarattığı sosyal ve ekonomik sonuçlar. Gelir eşitsizliğinde 

Amerika, Güney Afrika ile beraber, başı çekiyor. Amerikada, orta % 20 gelir dilimindekilerin yıllık gelirinde 

1970’den beri artış sadece % 2,8 (14). Öte yandan, en zengin % 1 nüfus ise, milli gelirin 1970’de % 8’ini 

alırken, bu oran 2015’de % 18,4 civarında. İngiltere de bu konuda en büyük sıçramayı yapanlardan. Üst % 

1’in gelirinin milli gelire oranı 1980’de % 6,6’lardan, 2015’de % 12,5’a çıkmış durumda (15). McKinsey 

Global Enstitütüsünün bir araştırmasına göre merkez ülkelerde ailelerin % 65-70’i 2005-2014 döneminde 

gelirlerinin artmadığını veya azaldığını beyan etmiş. Oysa ki, bu oran 1993-2005 dönemi için sadece % 2 

idi. (17). 

Euro bölgesindeki serbest dolaşımın bazı ülkeler için önemli boyutlara ulaştığını görüyoruz. Örneğin, 

İngilterenin nüfusu 1990 yılından beri 8 000 000 artmış durumda (18). Son yıllardaki Suriye mülteci krizi 

de bir çok Avrupa ülkesinde ciddi gerginlikler yaratıyor. Örneğin, Polonyadaki Vatandaş Platformu partisi 

7000 mülteciyi kabule yanaştı diye iktidarı kaybetti. Macaristanda da 1294 mülteci için yapılan 

referandumdan hayır oyu çıktı. Evlerini, işlerini krizde kaybeden milyonların, bankaları kurtarmak için 

milyarlar harcanıp, kendileri için pek bir şey yapılamadığını görünce, finans merkezlerindeki ve 

başkentlerdeki yönetici elitlere karşı artık güveni azalmakta. Öte yandan, serbest dolaşım ve mülteci 

akımları da zor ekonomik koşullardaki bu kesim için başka bir hoşnutsuzluk kaynağı olmakta. Bu 

günlerde, merkez ülkelerdeki sosyopolitik ayrışma artık sosyal demokratlar ve muhafazakarlar gibi eski 

kalıplarla değil, liberal elitler ve populistler karşıtlığı halinde ifade buluyor. Kendilerinin küresel neo-

liberalizmin nimetlerinin dışında kalmış olduklarını gören halklar liberal kapitalist elitlerden desteğini 

çekmeye başlayınca populist veya aşırı milliyetçi siyaset gittikçe kuvvetleniyor. Bu ortamda, İngilterenin 

Avrupa Birliğinden ayrılmasını, , Amerikada Donald Trump’ın başkanlığını ve Fransada Marine Le Pen, 

İngilterede Boris Johnson, Macaristanda Viktor Orbán gibi popülist muhafazakarların güçlenmesini 

yadırgamamak gerek.  

 

                                                                                              Refah devletini sadece kendi ülkenizde kurabilirsiniz. 

                                                                                                                                                         Sahra Wagenknecht 

 

YENİ BİR DÜZEN ? 

Bundan 45 yıl önce Amerikada atılan o tarihi adım dünya ekonomisini bu günlere taşıdı. Ancak, daha 

önceki global krizlerden sonra, 1930, 1945 ve 1980’lerde olduğu gibi, yaşanan dönemden dersler 

çıkarılarak bir sonraki dönemin yani küresel ekonomik modeli geliştirilebilmişse de, bu sefer krizden 

neredeyse dokuz  yıl sonra bile, yeni bir yol çizilebildiğine dair bir emare henüz görülmüyor. Amerikanın 

global artık üretimi  dengeleme kapasitesi kriz sonrası eskisi gibi değil. Dünyada ekonomik büyüme 

yavaşlamış durumda. Dünya ticaret hacmi son bir, iki yıldır statik hale geldi. Euro bölgesinde, takipteki 

(herhalde bir kısmı da batık) 900 Milyar €’luk kredi sorunu ile ilgili bir yol haritası henüz yok. Bazı finansal 

denetim şartlarının getirilmesi, kriz etkilerini aşabilmek için, ölçülü olmak kaydı ile, IMF’nin kemer sıkmayı 

bir miktar gevşetmeyi önermesi gibi yaklaşımlar var. Ancak, merkez ülkelerde talebin artması henüz tam 

sağlanabilmiş değil. 



Öte yandan mevcut sistemin aksayan yönlerinin düzeltilmesi  yönünde bir kamuoyunun oluştuğunu da 

not etmek gerek. Ancak, liberal elitlerin meydanı tamamen aşırı sağa kaptırmamaları için gerçekci ve 

halkçı politikalar ile, çok geç olmadan güven tazeleyebilmeleri gerekir. Örneğin, Çinde yapılan G20 

toplantısı gündemine dünyadaki aşırı gelir eşitsizliğinin de girmesi çok olumlu bir gelişmedir. Nobel ödüllü 

ekonomistlerden Joseph Stiglitz’in dediği gibi çözümlerin ekonomik olmaktan çok politik olduğunu 

görmek gerek. 

2008 krizinin global ekonomik dengeleri etkilediği görülmekte. Çin’in büyümesi yavaşladı, ama Japonya 

ve Almanya ile beraber dengelenmesi gereken ciddi bir ticaret fazlası problemi var. Avrupa Birliği’nin 

müşterek para birimine geçerken hesaplamadığı bu krizi, Almanyanın hiç yanaşmadığı mali reformları, 

borç yapılandırmasını gerçekleştirmeden nasıl aşacağı hala belli değil. Yani, bir vakitler David Cameron’un 

“Türkiye Avrupa Birliğine daha bir otuz sene giremez” lafına hiç alınmamak gerek. Gelecekte, batılı güç 

hegemonyasının yenilerinin de eklendiği çok kutuplu bir sisteme evrilmesi, yerel değerlerin öne çıkması 

ve ulusal demokrasilerin daha da etkinleşmesi  beklenebilir. 21. Yüzyılın bugünlerinde, problemlerin 

aşılması için gerekli tecrübe ve uzmanlığın mevcut olduğunu düşünmemek için bir sebeb yok. Ancak, 

günümüzde küresel siyasetin belirlenmesinde Amerika’nın belirleyici ağırlığını da yadsımamak gerekir. 

Ortam gösteriyor ki, 2008 krizi Amerikan elitleri için de ciddi bir sürpriz olmuştur ve yeni dengeler için 

zamana ihtiyaç vardır. Dolayısı ile bu günlerde, küresel oyuncuların ileriye dönük olarak ekonomik ve 

politik açıdan en uygun pozisyonu alma çabası içinde olduğu bir dönemi yaşadığımız görülmekte. 

İnsanlığın geçmişte yaşadıklarının günümüz kapitalizmi için de yön gösterici bir tecrübe kaynağı olacağı 

beklenir. Ülkemiz de genç ve enerjik nüfusu ve son 30 yılda tüm sektörlerdeki atılımları ile dünya 

ekonomisinin gelişmekte olan ülkeleri arasında, her sistemde ön sıralarda yer alabilecek kapasitededir. 

Önemli olan demokrasimizin tüm çağdaş kurumları ve özellikleri ile beraber, sağlıklı olarak ayakta 

durmasıdır. 
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