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Uygulama, yatırım ve içerme: Önümüzdeki hafta İstanbul’da yapılacak olan maliye bakanları ve
merkez bankası başkanları toplantısı da dahil olmak üzere, bu yıl G-20 gündemine bu üç politika
hakim olacak. Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun kısa süre önce söylediği gibi: “Şimdi
uygulama zamanı”.
Kaybedecek çok şey var. Harekete geçmezsek, global ekonomi dediğimiz bu süper tankerin
beklentilerin gerisinde kalan büyüme ve cılız istihdam yaratmanın sığ sularında sıkışıp kalmaya
devam ettiğini göreceğiz. İşte bu yüzden bu üç kelimeye odaklanmalıyız:
1. Uygulama — tutulması gereken sözler
G-20 ekonomilerini bekleyen ilk zorluk, Kasım ayında Brisbane Zirvesinde verilen iddialı taahhütleri
uygulamak. Bunlar gerçekleştirildiği takdirde global ekonomiye 2 trilyon dolardan fazla bir katkıda
bulunabilecek ve önümüzdeki dört yıllık sürede milyonlarca kişiye iş imkânı sağlayabilecektir.
İMF’den bu büyüme stratejisini izlemesi istenmiştir, biz de bunun için ülke be ülke, reform be
reform izlemede olacağız.
Olumlu yöne gidiş muazzam. Son zamanlarda, petrol fiyatlarındaki düşüşten kaynaklanan ivmeden
beklenen ilerlemenin üzerine oturan bir gidiş. Ancak, ne var ki global ekonominin karşısında gayet
ciddi olumsuz gidiş riskleri de bulunuyor. Bundan dolayı, petroldeki ucuzlama ve A.B.D.’deki
büyümeye rağmen, İMF Ocak ayında küresel büyüme tahminlerini hem 2015 hem de 2016 için
aşağıya çekmiştir (sırasıyla %3,5 ve % %3,7).
Bir başka önemli risk ise benim “senkron dışı para politikası” dediğim, A.B.D.’deki para
politikasında normalleşme gerçekleşirken, diğerlerinin çoğunun parasal canlandırmayı artırmakta
olması. Bu süreç iyi yönetilse bile, yatırımcılar risk algılarını tekrar değerlendirdikçe finansal
piyasalarda aşırı dalgalanma ile sonuçlanabilir.
İkinci bir risk ise Amerikan dolarının kuvvetlenmesi. Gelişen pazarların ekonomileri bu duruma
karşı özellikle kırılganlık gösteriyor çünkü, son beş yılda, gerek bankalar gerekse şirketler dolar
cinsinden borçlanmalarını artırmış durumda.
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Diğer bir risk ise Avro bölgesi ve Japonya’nın düşük büyüme ve düşük enflasyondan oluşan
alacakaranlık kuşağında uzun bir süre sıkışıp kalması. Bu “düşük-düşük koşullar” pek çok ülkenin
yüksek işsizlik ve yüksek borç oranlarını düşürmesini zorlaştıracağı için resesyon ve deflasyon
riskini yükseltecektir.
2. Yatırım — yapısala bakalım
Tüm bunlar daha güçlü bir politika karışımına ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor. Rahat para
politikaları pek çok ülkede talebi desteklemek için esas konumda duruyor. Ayrıca, mali
ayarlamanın da mümkün olduğunca büyüme ve istihdam dostu kalması gerekiyor. Fakat, bu yeterli
değil. Bizim ihtiyacımız etkin bir altyapının yanı sıra ticaret, eğitim, sağlık, sosyal güvenlik ağları,
işgücü ve ürün piyasaları gibi alanlarda kararlı bir şeklide gerçekleştirilecek yapısal reformlar. Bu
reformlar, orta vadede potansiyel büyüme ihtimallerini yükseltecek ve bazılarının olumlu bir kısa
vade etkisi de olacaktır.
Özellikle, ben G-20 büyüme gündemi kapsamında, kaliteli altyapı yatırımlarına ivme
kazandırılmasını öngören iddialı yeni planı çok destekliyorum. Şimdiden biraz ilerleme elde edildi
bile. Avrupa Komisyonu’nun iddialı 315 milyar Avroluk yatırım planının gerçekleştirilmesinin,
yatırımın önündeki mevzuat engellerinin kaldırılması da dahil, çok olumlu neticeler doğurması
öngörülüyor.
Gerek Pasifik gerekse Atlantik boyunca yeni ticaret anlaşmalarının yapılması, küresel ticarette
yıllardır yavaşlamakta olan büyümeye ivme kazandırabilir. Son iki yıldır, ticaret hacimlerinde
sadece %3 oranında artış yaşanıyor, bu da kriz öncesindeki yüzde 7 seviyesinin çok çok altında.
Demek ki, büyümenin hız kazanması için hâlâ epeyce geniş bir alan var.
3. İçerme büyümenin olmazsa olmazı
G-20 büyüme stratejisi ayrıca büyümede daha çok içerme ve sürdürülebilirlik ihtiyacı olduğuna
vurgu yapıyor. Anahtar hedeflerinden biri, örneğin, önümüzdeki on yılda kadınlar ile erkekler
arasındaki farkı %25 oranında azaltmak. Bunun sonucunda 100 milyon kadın işgücüne katılacak,
böylelikle bir yandan küresel büyümede artış yaşanırken diğer yandan yoksulluk ve eşitsizlik
azalacaktır.
Politikaları oluşturanların Şili ve Hollanda gibi ülkelerden esinlenmeleri gerekli. Bu ekonomiler
uygun fiyatlı çocuk bakımı, annelik izni ve işyerinde esnekliği ön plana çıkaran akıllı politikalar ile
kadınların işgücüne katılımında ciddi artışlar kaydetmiştir.
Türkiye’nin G-20 dönem başkanlığında plan olarak uluslararası gelişmeyi gündeminin merkezine
oturtmayı benimsemiş olması da memnuniyetle karşılandı. Bu yılın ilerleyen günlerinde, global
politikaları oluşturanlar yeni bir dizi Sürdürülebilir Gelişme Hedefi belirlemek ve bunları finanse
edecek yolları bulmak için arayışa geçecekler. Gelişmekte olan ülkelerde uzun süren çalışmalarında
elde ettiği birikimi ile İMF de burada önemli bir rol oynamak istiyor.
Ebola’dan etkilenen ülkelere yardım amacıyla çalışmalar başlatıldı. İMF’nin Birsbane G-20
zirvesindeki taahhütlerini yerine getirerek, etkilenmiş olan üç ülkeye daha fazla finansman ve borç
erteleme sağlamış olduğunu bildirmekten memnuniyet duyuyorum. Üyelerimizin desteği ile, 100
milyon dolar tutarında borç ertelemesi sağlarken, bunu yapan ilk çok taraflı kurum biz olacağız,
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ayrıca derhal 160 milyon dolarlık bir finansman çıkarmayı bekliyoruz ki bu, Eylül ayında
sağladığımız 130 milyon dolara ek olacak. Ve, uluslararası bağış kurumlarını daha fazla kaynak için
zorlamaya da devam ediyoruz.
Bu yıl, Aralık ayında Paris’te yapılacak olan zirvede karbon salınımlarında kesinti için kapsamlı bir
anlaşmaya varmak için dünya liderlerinin bir fırsatı olacak. Enerjiye uygulanan desteklerin
kesilmesi burada anahtar rol oynayacak. Fosil yakıtlara uygulanan desteğin Kamerun, Fildişi Kıyısı,
Mısır, Haiti, Endonezya ve Malezya gibi ülkelerde son zamanlarda azaldığını görmek bizi
yüreklendiriyor. İMF’nin kuvvetle desteklediği bu politika, hem çevre için faydalı hem de büyüme
için faydalı.
İşbirliği Anahtar
Türkiye’nin G-20 dönem başkanlığının, daha geniş bir yelpazedeki paydaşlara ulaşmak suretiyle
dünyada ekonomik işbirliğinin çekiş gücünü ve itibarını artırma arzusu beni yüreklendirdi. Sivil
toplum temsilcilerini, araştırma merkezlerini, sendikaları ve diğer STKları bu yelpazeye dahil
ediyorlar. Bu çaba, bizi benim “yeni çoktaraflılık” adını verdiğim yöne taşıyor.
Elbette, etkili bir küresel işbirliği için etkin çalışan ve değişmekte olan dünya ekonomisini yansıtan
kurumlara gerek duyuluyor. Daha önce de söylediğim gibi, 2010 kotası ve yönetişim reformlarının
geçen yılın sonu itibariyle A.B.D. tarafından onaylanmamış olmasından dolayı derin bir hayâl
kırıklığı yaşamaktayım. İMF’nin İcra Kurulu an itibariyle ara adımlar üzerinde çalışmakta, ancak
gözlerimiz hâlâ 2010 reformlarını tamamlamaya yönelik hedefimize kitlenmiş durumda.
Bu yılki toplantımızın doğu ile batıyı buluşturan bir ülke olan Türkiye’de gerçekleşmesi gayet
anlamlı. G-20’nin özlemleri ile başarıları arasında bir köprü kurulması için kararlı uygulama
gerekecek. Şimdi, bu üç kelimeyi uygulama zamanı.
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