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Yurt içi ve yurt dışı piyasalar için 'zurnanın zırt dediği' 

yere gelindi. Tablo 'tapering'in ölçülü düzeyde 

başlayabileceğine işaret ediyor. Böyle bir kararın 

yatırım araçları fiyatlarına ne kadar yansıdığını birlikte 

göreceğiz 

 

 17-18 Aralık Salı ve Çarşamba günü toplanacak olan ABD Merkez Bankası FED'in Açık 

Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 18 Aralık Çarşamba akşamı TS ile 21.30'da açıklayacağı 

karar, piyasaların gelecek bir yılına şekil verecek. Çeşitli anketlere katılan 

ekonomistlerin ancak 6'da 1'i daha kasım ayında FED'in tahvil alım programını 

azaltmaya 17-18 Aralık'taki toplantıdan hemen sonra başlayacağı beklentisine işaret 

ederken, geçtiğimiz haftaki anketlerde aralık ayında 'tapering'e başlama beklentisi 

bir anda 6'da 1'den, 3'te 1'e yükseldi. Buna karşılık, kasım ayında yüzde 53 düzeyinde 

olan 'FED tapering'e mart 2014'de başlak' beklentisi ise, geçen hafta yüzde 40'a 

gerilemiş durumda. Beklenenden iyi gelen istihdam ve işsizlik verilerinin yanı sıra, 

geçtiğimiz hafta ABD Temsilciler Meclisi'nin 2 yıllık bütçe anlaşmasına onay vermesi, 

piyasa profesyonelleri arasında, aralık ayına yönelik beklentiyi güçlendirmiş 

gözüküyor.  

 

 Dünyanın büyük tahvil fonu PIMCO'nun Başkanı Bill Gross, FOMC'nin aralık ayından 

itibaren 'tapering'e başlama veya başlamama kararının artık 50-50 konumunda 

olduğunu ifade etti. Geçtiğimiz hafta açıklanan ABD tüketici güveni ve hane halkı 

satın alma gücü verileri de, yüzde 2,8 beklenirken, 2012 yılının ilk çeyreğinden bu 

yana ki en yüksek performansa işaret eden, yüzde 3,6'lık 3. çeyrek büyüme verisi de, 

ABD ekonomisinin güçlü bir toparlanma trendine girdiğine işaret ederek, 'bir an önce 

tapering'e işaret ediyor. Yine de, yüzde 50'lik beklentiyi temsil eden ekonomistler, 

FED'in, açıklanan tüm olumlu verilere rağmen, dışını sıkarak, 18-19 Mart 2014 

toplantısını beklemeyi tercih edeceği öngörüsünü öne çıkarıyorlar. FED bölge 

başkanları dahil, geniş bir kesim, 18 Aralık akşamı açıklanacak kararın net bir takvim 

ortaya koyması gerektiğini belirtmekte. 

 

 16 Aralık haftasına Japon imalat sanayi güven endeksi olarak, TANKAN verileri ile 

başlayıp, 17 Aralık'ta İngiltere'nin işsizlik verileriyle devam edeceğiz. 17 Aralık'ta 

TCMB Para Politikası Kurulu kararları da, gündeme damgasını vuracak. 18 Aralık 
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çarşamba günü Alman İş Dünyası Güven Endeksi IFO ve İngiltere'nin işsizlik verileri, 

19 Aralık'ta Brezilya'nın enflasyon verisi ve 20 Aralık'ta da İngiltere'nin 3. çeyrek 

büyüme verisi ile, bir yandan FED'in kararının yankılarını, bir yandan da FED kararıyla 

birlikte, ülkelerin açıklanan verilerinin, bu ülkelerin para ve sermaye piyasalarındaki 

etkilerini gözlemleyeceğiz. Küresel emtia fiyatları üzerinde aşağı yönde baskının 

arttığı bir dönemde, FED'in kararının netleşmesi, hem pariteler, hem de küresel 

emtia fiyatları üzerinde etkili olacak. 

 

 Bu satırları kaleme aldığımız, pazartesi sabaha karşı, aradaki saat farkı nedeniyle, 

Asya'dan veriler dökülmeye başladı. Büyük Japon şirketlerin beklentilerini gösteren 

Tankan Endeksi, şirketlerin harcamalarındaki sınırlamaya dikkat çekti. Buna göre, 

Japonya'nın büyük şirketleri bu mali yılda sermaye harcamaları planlarını azaltarak, 

Nisan'da devreye girecek olan satış vergisi artışı yaklaşırken, Abenomi'nin 

karşısındaki zorluklara işaret etti. Japonya Merkez Bankası'nın pazartesi günü 

açıkladığı rapor, büyük şirketlerin Mart 2014'te sonlanacak mali yılda harcamalarını 

yüzde 4.6 oranında artıracağını gösterdi. 

 

 Bu oran 3 ay önceki yüzde 5.1 tahmininin altına işaret etti. Düşüş, 2007'den bu yana 

en yüksek seviyesinde seyreden beklentilerdeki artış ile çelişti. Başbakan Shinzo Abe, 

15 yıldır devam eden deflasyon salgınını sonlandırma çabaları kapsamında şirketleri 

ücret ve yatırımları artırmaya ikna etmeye çalışıyor. Yen, dolar karşısında geçtiğimiz 

hafta 5 yılın en düşüğünü kaydederken, şirketler, ülkenin toparlanmasının 

sürdürülebilir olduğu konusunda henüz ikna olmadı. 

 

 Çin'de ise, imalat endeksi 3 ayın en düşüğünde. HSBC Öncü Çin imalat endeksi, 

üretim kazançlarının gevşemesi ve istihdamın azalmasıyla 3 ayın en düşüğüne 

geriledi. Çin'de öncü imalat endeksi, üretimdeki kazançların gevşemesi ve istihdamın 

azalmasıyla 3 ayın en düşüğüne gerileyerek, dünyanın en büyük 2. ekonomisinin 

yavaşlamaya karşı kırılgan olduğunu gösterdi. HSBC Öncü Çin İmalat Endeksi 

Kasım'da 50.8 puan olarak gerçekleşti. Bloomberg anketine katılan 11 analistin 

medyan tahmini imalat endeksinin 50.9 puan olacağı yönündeydi. 

 

 Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in, onyılın geri kalanında büyümeyi korumaya yönelik 

reformlar uygulamaya hazırlanırken, bugün açıklanan rakamlar Komünist Parti 

üzerindeki kısa vadede büyümeyi destekleme baskısı altında kalabilir. Pekin 

hükümeti geçtiğimiz hafta ekonominin aşırı kapasite ve yerel hükümet borçlarından 

kaynaklanan risklerden ötürü aşağı yönlü baskı altında olduğu uyarısında 
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bulunmuştu. 2014 yılında, Çin Ekonomisi de küresel piyasalar tarafından dikkatle 

takip edilecek. 

 

 Türkiye'ye dönersek, 11 Aralık Çarşamba günü, Dünya Gazetesi'nin 

organizasyonunda, 13-14 yıldır devam etmekte olan, ilin sanayi ve ticaret kesimi ile 

Merkez Bankası başkanlarını buluşturma toplantısının bir yenisi, Gaziantep'te Başkan 

Erdem Başçı'nın katılımı ile gerçekleşti. Doç. Dr. Başçı'nın açıklamalarından benim 

aldığım izlenim, TCMB Başkanı'nın FED'den, en erken 2014 yılının mart ayı gibi 

'tapering' sürecini başlatacağı beklentisi. 

 

 Eğer, bu hafta çarşamba akşamı FED, bir çok piyasa uzmanı ve FED yetkilisinin 

çağrısına uyarak, tahvil alım programını azaltma takvimini tüm detayları ile 

netleştirerek açıklarsa, hele bu açıklama sonrasında, en erken mart ayından itibaren 

tahvil alımının azaltılacağına dair bir takvim açıklanır ise, piyasalar bu gelişmeyi bir 

boğa piyasası coşkusuyla karşılayabilir. 

 

 Bu durumda, gelişmekte olan ülke hisse senedi ve bono-tahvillerine, tam 2013 

biterken, 2014 yılının mart ayı sonuna kadar pozisyonda kalınacak şekilde, bir alım 

rallisi olursa, Borsa İstanbul ve Türk bono-tahvilleri de böyle bir ralliden nasibini 

alırsa, Başkan Erdem Başçı'nın 27 Ağustos'taki 1,92 TL dolar yıl sonu kur seviyesine 

yönelik tahminine yaklaşılan, 1,96 TL'nin altının test edilebileceği bir piyasa ortamı 

oluşabilir. Ocak ayından itibaren başlayacağı açıklanan ve 5'er milyar dolar olarak 

gideceği belirtilen bir 'tapering' kararı ise, dolar-TL kurunu 2,02-2,07 bandına 

oturtacaktır. Aralık ayından itibaren ve 15 milyar dolarla başlayan bir 'tapering' kararı 

ise, dolar kurunu anında 2,05-2,10 TL bandına oturtacaktır. 

 

 9-12 Aralık haftası tamamlanırken, dolar-TL kurunun 2,04'e oturması ve 2. el bono-

tahvil faizinin de yüzde 9'un hemen altına çekilmesi ve Borsa İstanbul 100 

Endeksi'nin ise 74 bin puanın üzerinde kapanması, yurt içi piyasa profesyonelleri 

açısından, ocak ile mart 2014'e doğru kayan bir 'tapering' sürecinin ve 5 milyar dolar 

gibi küçük adımlarla başlayacak bir tahvil alım programını azaltma adımının umutla 

karışık bir beklentiye dönüştüğünü gösteriyor. Bu nedenle, FED'den gelecek 

beklenenden iyi bir takvim açıklaması yurtiçi piyasada kesinkes bir ralliye, 

beklentilerden hayli kötü ve sert bir tahvil alım program azaltma kararı ise, yurt içi 

piyasalarda 24 Aralık'a kadar sert satışlara sebep olabilir. 

 

 TCMB Başkanı Doç. Dr. Erdem Başçı'nın açıklamalarındaki vurgular, FED cephesinden 

sert bir açıklama senaryosuna pek de işaret etmiyor. Bunun yanı sıra, enflasyonun 
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kısa ve orta vadeli seyrine yönelik beklentiler açısından, Başkan Başçı'nın şu an için 

yeni bir politika faizini gerekli görmediklerini ifade etmesi, içeriye portföy yatırımları 

aracılığı ile net döviz girmese bile, Türkiye'nin cari açığını finanse etmek konusunda 

sorun yaşamayacağı görüşü, 2014 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 

65-70 bandında seyretmesinin beklendiğini belirtmesi ve 2013 yılı için enflasyonun 

yılı yüzde 7 düzeyinde bitirebileceği öngörüsü, yukarıda ifade etmeye çalıştığım 

iyimserliğin ipuçlarını oluşturuyor.  

 

 Tüm küresel piyasalar ve doğal olarak yurt içi piyasalar 18 Aralık'taki FED kararına 

kitlenmiş iken, hafta sonu FED Başkan Yardımcısı ve büyük bir ihtimalle, Başkan 

Bernanke'den sonraki yeni başkan olması Janet Yellen, hafta sonu ABD Senatosu 

Bankacılık Komisyonu’nda soruları yanıtlarken, Ocak ayı sonunda görevinden 

ayrılacak olan FED Başkanı Ben Bernanke’nin izlediği politikaları savundu ve ekonomi 

düzelinceye kadar aynı yolu izleyeceği mesajı verdi. 2008 sonbaharında patlak veren 

kriz sonrasında, yüzde 10’a çıkan işsizliğin, yüzde 7'lere gerilemiş olması ve yedi 

milyon kişiye yeni iş sahası açılmasını, Janet Yellen ekonominin düzelme sürecine 

girdiği şeklinde yorumluyor. 

 

  Ancak Yellen’e göre, FED’e hala çok büyük görevler düşüyor. Bu yüzden de, faiz 

oranlarını düşük tutan gevşek para politikalarına devam etmek gerekiyor. Bu 

nedenle, bir sonraki dönemin Başkan adayı Yellen, ekonominin düzelmesi için bugün 

FED tarafından verilecek desteğin, ileride normal para politikalarına dönüşün 

teminatı olacağını da hatırlatıyor. FED, her ay 85 milyar dolarlık varlık alımı yapıyor, 

bu şekilde kredi maliyetlerini düşük tutarak yatırım ve tüketim harcamalarını 

canlandırmayı hedefliyor. Ancak, bazı çevreler bu politikanın işe yaramadığını ve 

ileride enflasyonu körükleyeceğini söylüyor. 

 

  Nitekim, FED Başkan Yardımcısı Yellen, Senato Bankacılık Komisyonu’nun 

cumhuriyetçi üyelerinden Mike Crapo’nun soruları üzerine, varlık alımlarının aşamalı 

olarak azaltılacağını tekrarlayarak, bu programı sonsuza kadar devam ettirmenin 

mümkün olmadığının kendilerinin de farkında olduklarını vurguladı. Senatör Mike 

Crapo,  şu anda programın ne zaman yavaşlatılacağına dair bir fikri olup olmadığı 

sorusunu ise, Janet Yellen, her Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında bu 

seçeneği gözden geçirdiklerini, istihdam piyasasında düzelmenin farkında olduklarını; 

ancak, sürekli büyümeye işaret eden göstergelere de baktıklarını ve bu göstergelerde 

de ilerleme beklediklerini belirtti. 
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  Obama'nın yeni FED Başkan adayı olarak ilan ettiği Janet Yellen'e, özellikle 

Cumhuriyetçilerin eleştirileri olsa da, piyasa uzmanları, Cumhuriyetçilerin Yellen'ın 

atanmasını geciktirmelerinin, belirsizlikleri çoğaltmaktan başka hiç bir fayda 

sağlamayacağı ve ekonomiye zarar vermiş olacakları uyarısında bulunuyorlar ve şu 

anda tersine belirsizlikleri azaltma dönemi olduğunu hatırlatıyorlar.  Uzmanlar, 

Yellen’in, demokratların kontrolündeki Senato’da yeterli oya sahip olduğu 

görüşünde.  

 

 Geçtiğimiz hafta konuşma yapan tek FED yetkilisi elbette ki sadece Janet Yellen 

değildi. St. Louis Fed Başkanı James Bullard, düşük enflasyona karşın istihdam 

verilerindeki iyileşme dikkate alındığında FED için en iyi hamlenin Aralık ayında ufak 

çaplı parasal çıkışa başlaması olacağını söyledi. St. Louis'deki CFA Society'de bir 

konuşma yapan Bullard, küçük çaplı bir parasal çıkışın istihdam piyasasındaki 

iyileşmeyi tanıma anlamına geleceği gibi, FED'e 2014 yılının ilk yarısı için enflasyonu 

dikkatli şekilde takip etme şansı da sunacağını hatırlattı. James Bullard, enflasyonun 

hedefe doğru hareketlenmemesi halinde ise, FED'in sonraki toplantılarında parasal 

çıkışa ara verebileceğine de işaret etti. Kimi FED yetkilileri ve ekonomist, FED'in tahvil 

alım programını azaltma sürecinde, bir veya iki ay 'tapering' yaptıktan sonra, 

sonuçlarını görmek için ara verebileceğini de dillendiriyor. Bullard'ın yorumlarının 

önemi, FED'de şu anda oy hakkı olmasından kaynaklanıyor. 

 

 Bullard, son aylarda istihdam büyümesinde görülen güçlenmenin ışığında parasal 

çıkış ihtimalinin daha da güçlendiğini de hatırlatmakta.  Bullard, istihdam 

piyasasındaki iyileşmenin gelecek aylarda devamını beklediğini de sözlerine ekledi. 

Bununla birlikte, son zamanlarda iyi gelen istihdam rakamlarına rağmen FED 

yetkilileri düşük enflasyon rakamlarından endişe duymaya devam ediyor. ABD 

Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı rapora göre, ABD'de enflasyon geçen 12 ayda ancak 

yüzde 0,7 artarken çekirdek fiyatlardaki artış ise yüzde 1,1 oldu.  

 

 Bullard, enflasyon verileri ışığında, FED'in canlandırma programına karşın, 

enflasyonun neden bu kadar düşük seyrettiği yönünde "genel kabul görmüş bir 

nedenin" olmadığını da ifede ediyor. Richmond Fed Başkanı Jeffrey Lacker ise, 

üyelerin varlık alım programının çapının küçültülmesi konusunu ele alacağını 

söylemekle birlikte, görüşmelerin nasıl gidebileceği ile ilgili bir yorumda bulunmadı. 

Lacker, konuşmasında kendisinin zaten hiçbir zaman şu anki varlık alım programının 

bir destekçisi olmadığını söyledi. Lacker, para politikasının ekonomik büyümeyi 

canlandırmak için çok az şey yapabileceği, daha fazla varlık alımlarının yalnızca FED'in 
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bilançosunu şişireceğini söyledi. Bu tür yorumlar, doğal olarak, FED'in tahvil alım 

programını daha hızlı ve sert bir takvimle azaltabileceği beklentisine de sebep oluyor. 

 

 Birçok analist, FED'in Aralık ayında da parasal çıkışa başlamayıp bunun için gelecek 

yılı bekleyebileceğini ifade ediyor. Chicago FED Başkanı Charles Evans'ın da dahil 

olduğu bazı FED üyeleri de bu yaklaşımı destekliyor görünüyor. Ancak , FED'in diğer 

üyeleri harekete geçilmesi konusunda daha bir istekli. Örneğin Chicago'da bir 

konuşma yapan Dallas FED Başkanı Richard Fisher, merkez bankasının "en yakın 

fırsatta" tahvil alım miktarını azaltması gerektiğini söyledi. Fisher ayrıca Fed 

üyelerinin iyi tanımlanmış bir varlık alımlarını azaltma takvimi belirmesi gerektiğini 

de sözlerine ekledi.  

 

 FED'in atacağı adımın boyutları, ABD ekonomisinin gidişiyle, performansıyla 

doğrudan bağlantılı. Wall Street Reform Yasası'nın yazarlarından olan eski Kongre 

üyesi Barney Frank’e göre, ekonomik krizin başlamasından beş yıl sonra, Amerika’da 

finans sistemi daha güvende. 1930’lardaki Büyük Buhran’dan bu yana yaşanan en 

büyük ekonomik krizden beş yıl sonra, eski milletvekili Barney Frank, küresel 

ekonomiyi etkileyebilecek yeni bir banka iflas riskinin azaldığını da hatırlatmakta. 

Frank, 2008 yılından sonra alınan önlemlerin gelecekte benzer bir kriz yaşanmasını 

önleyeceğini söylüyor; ama ekonomistler bu kadar iyimser değil.  

 

  Concord Koalisyonu adlı mali kuruluştan Robert Bixby, yaşanan bunalımın sıradan 

bir kriz olmadığını, büyük bir ekonomik felaket yaşandığını, iyileşme sürecinin de bu 

yüzden uzun sürdüğünü belirtiyor. 2008’de finans bankalarının kurtarılmasına 

yardım eden eski Maliye Bakanı Henry Paulson ise, hükümetin büyük tartışmalar 

sonunda 700 milyar dolar değerinde varlık alımı yapmasını sağlayan yasanın daha 

büyük bir krizi önlediğini ifade ediyor ve ABD halkının, onları daha büyük bir 

felaketten kurtarmak için bu adımları attıklarını anlamadığından yakınıyor. Henry 

Paulson, Barney Frank de kendisinin de krizin Büyük Buhran’dan bile daha kötü 

olabileceğinin farkında olduklarına işaret ediyor. 

 

 ABD ekonomisinde, Kriz patlak verdiğinden bu yana geçen beş yılın sonunda, büyük 

bankalar tekrar kar etmeye başladı. Borsa 2008’deki değerlerine göre yüzde 28 

artışta ve Amerika’nın en iyi CEO’ları krizden öncesine oranla daha fazla kazanıyor. 

Yine de işsizlik hala yüksek ve orta sınıfın geliri krizden öncekine oranla daha düşük. 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD’ye göre, gelişmiş ülkeler arasında 

Amerika şu anda gelir dağılımı eşitsizliğinin en büyük olduğu ülke. 
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  Barney Frank ise, ABD'de gelir dağılımındaki eşitsizlik ve gelirin üst sınıfların 

tekelinde olması sorununu finansal kriz yaratmadığını, krizden önce de bu sorunun 

zaten var olduğunu vurguluyor. Finans Yasası'nın kötü şeyler olmasını engellemek 

amaçlı olduğunu, hedefinin iyi şeyler olmasını sağlamak olmadığını hatırlatıyor. Bazı 

uzmanlar ise, iyileşme sürecindeki aksaklığı Washington’da sistemin iyi işlememesine 

bağlıyor. Ekonomist Joe Gagnon’a göre, 2010 yılından beri süregelen bütçe 

anlaşmazlığı ve Kongre tarafından yürürlüğe konulan kesintiler, ekonomik 

iyileşmenin sıkıntılı olacağının habercisi.  

 

  Gagnon, federal hükümet bütçesi yüzünden daha büyük anlaşmazlıklar 

yaşanmasından kaygılı ve kısa vadede ABD halkını etkileyebilecek tek şeyin 

Washington’da yaşanacak olan siyasi bir kriz olacağının altını çiziyor ve buna örnek 

olarak da federal hükümetin yeniden kapanması gibi bir durum ve bunun aylarca 

devam etmesini gösteriyor. 

 

 FED'in 17-18 Aralık'ta alacağı 'tapering' ile ilgili karar üzerinde önemli etkisi olması 

beklenen istihdam verilerine yönelik olarak da, ilginç değerlendirmeyer söz konusu. 

ABD ekonomisinde, tam günlük işlerin giderek, yerini yarı zamanlı işlere bıraktığı 

ifade ediliyor. Bu eğilim, özellikle 2008’deki ekonomik  krizden bu yana hızlanmış 

durumda. Kar amacı gütmeyen Serbest Meslek Sahipleri Sendikası, ABD’de her 3 

çalışandan birinin artık serbest, proje bazlı ya da sürekli olarak geçici işlerle hayatını 

kazandığını bildiriyor. Bu kişilerin çoğunlukla sosyal güvenliği ya da iş güvenliği 

olmadığı da hatırlatılıyor. 

 

 Bu tür çalışanlardan birisi olan Harry Zupnik, bilişim teknolojisi uzmanı ve 2007 

yılında büyük bir iletişim şirketindeki işinden çıkarılmış. Zupnik, 6 yılı aşkın süredir 

toplam sadece 24 ay çalışabildiğini ve bulabildiği tüm işlerin proje temelli geçici işler 

olduğunu belirtiyor. Bir işe girip bir projeyi bitirip, ayrıldığını belirtiyor. Zupnik 60 

yaşında yarı emekli olmayı hayal ediyormuş. Ancak, şu anda teklif edilen hiçbir işi 

reddetme lüksü yok. Zupnik, masraflı olduğu ve iş fırsatını kaçırmaktan korktuğu için 

çalışmadığında tatil yapmaktan kaçındığını da hatırlatıyor.   

 

  Corinne Pulicay, Zupnik’in yarı yaşında, ancak benzer bir durumla karşı karşıya. 

Tekstil tasarım ve pazarlama eğitimini sürdürürken aynı zamanda geçici işlerde 

çalışıyor. Geçen yıl yükselme imkanı olmadığı için tam günlük bir işi bırakmış. O 

günden bu yana sürekli iş aradığını ve bu nedenle birçok farklı geçici iş yaptığını 

söylüyor. ABD'de İyi maaşlı, güvenli iş bulmak giderek zorlaşıyor. Pulicay’a göre bu 
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korkutucu bir durum. Her ABD'li çalışanın kendini sürekli kollaması gereken yeni bir 

ekonomik sistemin doğduğuna inanılıyor. 

 

  Uzmanlar ABD vatandaşlarının 3’te 1’inin geçici işçi olarak ya da birkaç saatlik birkaç 

işte çalıştığını söylüyor. Bunların neredeyse tamamının sosyal güvenliği ya da 

emekliliği yok, üstelik ücretlerini ne zaman alacakları da belli değil. Pennsylvania 

Üniversitesi Wharton İşletme Fakültesi Profesörü Peter Capelli, bunun nedenini 

üretimin yurtdışına kaymasına ve finans sistemindeki değişime bağlıyor: Prof. Capelli, 

şirketlerin bugünlerde talepte nasıl bir değişiklik olacağını, ya da projelerin ne kadar 

süreceğini bilemediklerini, firmaların eskiden çalışanlarını yaşam boyu çalışmaya 

göre işe aldıklarını, eskiden ABD ekonomisi kötü olduğunda bile onları kadroda 

tuttuklarını, ancak bugün bu tutumu sergilemediklerini hatırlatıyor. 

 

 Profesör Capelli, çoğu işçinin serbest çalışmak istemediğini söylüyor ve birçok kişinin 

bunu bir seçeneğe dönüştürecek birikimi olmadığını, işverenlerin bunu tercih 

ettiklerini; çünkü rekabet güçlerini arttırdığını düşündüklerini belirtiyor. Capelli, ABD 

ekonomisi için bu tabloyu, bir kazananlar ve kaybedenler döngüsüne benzetiyor. 

Harry Zupnik için iyi bir iş bulma mücadelesi yaşamını her açıdan etkiliyor, Bu durum, 

aile yaşamını, dostluklarını, ilişkilerini, kendine güvenini ve sokakta yürürken 

kendisine bakışını değiştirdiğini vurguluyor. 

 

 Zupnik geçenlerde New York’tan 6 saat uzaklıktaki Buffalo kentinde geçici bir iş kabul 

etmiş. Corinne Pulicay ise tekstil alanında alacağı diplomanın iş bulma olasılığını 

arttırmasını umut ediyor. Tüm bu tabloya bakıldığında ise, FED'in 'tapering' kararını 

etkileyecek makro ekonomik tablonun, daha hala ABD ekonomisi için çok belirgin 

olmadığı anlaşılıyor ve FED'in sert bir karar almasının mümkün olmadığı, aday 

Başkan ve FED Başkan Yardımcısı Janet Yellen'in sözlerinden de anlaşılıyor. 

 


