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Lagarde G20 Gündeminin Eksiksiz Uygulanması Çağrısında Bulunuyor
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Sn. Christine Lagarde Antalya’da düzenlenen G20
Zirvesi’nin kapanışında aşağıdaki açıklamayı yayınladı:
“Zihinlerimizde Paris saldırılarının korkunç görüntülerini taşıyarak Antalya’da bir araya
geldik. Kalplerimiz saldırıda hayatını kaybedenlerle ve yakınlarıyla birlikteydi. G20 liderleri
Fransız halkıyla sonuna kadar dayanışma içinde olduklarını ve terörü alt etme konusundaki
sarsılmaz iradelerini beyan etti.
“Küresel ekonomi konusunda, 2015 yılında yaşanan ılımlı ve düzensiz bir büyümenin
ardından, önümüzdeki yıl için % 3.6’lık bir büyüme tahmin edilmektedir. Bu oran 2011’den
beri görülen en hızlı büyüme rakamıdır. Önümüzde dönem için üç önemli geçiş bizi
beklemektedir. Bunlar: Amerika Merkez Bankası’nın para politikasında normalleşme; Çin’in
büyüme modelini yeni bir dengeye oturtması; ve emtia fiyat döngüsünde yaşanan hızlı artışın
sona ermesidir. Bir takım politika iyileştirmeleri bu geçişlerin yönetilmesine yardımcı
olabilir:
Mevcut büyümenin canlandırılması: en gelişmiş ekonomilerde uyumlu para politikası
yoluyla talebin desteklenmesini, koşullar elveriyorsa destekleyici maliye politikalarıyla
takviye etmek;
Dayanıklılığın arttırılması: düzenleyici reform gündeminin tamamlanması yoluyla finans
sektörünün güçlendirilmesi; ve
Geleceğin güvence altına alınması: Geçen yıl Brisbane’da kararlaştırılan G20 büyüme
stratejilerinin hayata geçirilmesi. IMF’nin değerlendirmelerine göre söz verilen tedbirlerin
neredeyse yarısı uygulanmıştır –ve ben şahsen bu alana daha fazla odaklanılması çağrısında
bulundum. Ayrıca toplumsal cinsiyet farkının %25 azaltılması yönünde 2014 yılında ortaya
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konulan taahhüdün ardından, G20 ülkelerindeki genç işsizliğinin 2025 yılına kadar %15
azaltılması taahhüdünü de memnuniyetle karşıladım.
“G20 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKHler) ve bu hedeflerin finansmanı ile ilgili
Adisababa Eylem Gündemi’ne yönelik güçlü desteğini ifade etmiştir. IMF olarak düşük
gelirli ülkelere yönelik finansal desteğimizi ve politika tavsiyelerimizi arttırarak bu çabaya
iştirak ediyoruz.
“G20 ayrıca süregelen mülteci krizini ve göç hareketini de ele alarak, küresel camianın bu
konuyla ilgili karmaşık konuları çözmek için birlikte çalışması gerektiğini vurgulamıştır.
IMF de bu çabaları destekleyecektir.
“Antalya Eylem Planı bugün dünyanın karşı karşıya bulunduğu –iklim değişikliğinden
uluslararası vergilendirme ve uluslararası para sistemi reformuna kadar uzanan – güçlüklerin
giderilmesinde küresel işbirliğinin kilit öneme sahip olduğunu açıkça belirtmektedir.
Uluslararası para sistemi reformu ile ilgili olarak, IMF’nin yakında Özel Çekme Haklarını
(SDR) gözden geçireceğini ve IMF personeli tarafından SDR sepetine Çin Yuan’ının da dâhil
edilmesi tavsiyesini not etmiş bulunuyorum. Bu tavsiyeyi destekliyor ve Yönetim
Kurulumuzun bu ayın sonuna doğru kararını vermeyi planladığını hatırlatmak istiyorum.
“IMF kotası ve yönetişimle ilgili olarak, 2010 reformlarının hızlı bir şekilde onaylanmasına
yönelik yüksek sesli çağrımın devam ettiğini belirtmek istiyorum.
“Son olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Türk makamlarına G20 liderlikleri ve yıl boyunca
sergiledikleri muhteşem misafirperverlik için teşekkür ediyorum. 2016 yılında G20’nin Çin
Dönem Başkanlığı ile çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.”

