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Saygıdeğer Konuklar,
Değerli Basın mensupları,
Boğaziçi Üniversitesi-TÜSİAD Dış Politika Forumu’nun düzenlediği “Küresel
Terörizmin Ekonomik Yansımaları ve Çözümler” konulu konferansa hoşgeldiniz. Bu
konferans çerçevesinde birazdan çok değerli Türk ve yabancı uzmanların görüşlerini
dinleyeceğiz
Ekonomik açıdan bakıldığında terörizmin beş çarpıcı sonucundan bahsedebiliriz.
Bunların başında terörist saldırıların neden olduğu insan kaybı ve maddi hasarlar
nedeniyle terörizmin bir ülkenin sermaye birikimini azaltan yönde etkisi geliyor.
İkinci olarak terörizmin yarattığı tehdidin ekonomide üst düzeyde bir belirsizliğe
neden olduğunu görüyoruz. Bu belirsizlik, yatırımları dolayısıyla da ekonomiyi
olumsuz etkileyen önemli bir faktöre dönüşüyor. Dördüncü olarak terörizme karşı
alınan tedbirler, ister istemez ekonominin üretken sektörlerinden çekilecek
kaynakların güvenlik için kullanımı anlamına geliyor. Nihayet, terörizm turizm gibi
birçok önemli sektörü olumsuz etkiliyor.
Aslında terörizmin yeni bir olgu olmadığı hepimizin bildiği bir gerçek, bugün dünden
farklı olarak terörizmin bazı bölgeler ve ülkelerle sınırlı düşünülmeyecek bir olgu
niteliğine büründüğü de bir gerçek. Terörizmin uluslarüstü niteliği, buna karşı
ülkelerin tek başlarına savaşamayacaklarını dolayısıyla güvenlik ve ekonomi alanında
alınacak tedbirlerin de global anlamda düşünülmesi gerektiğini bize gösteriyor.
Terörizmin uluslarüstü bir nitelik kazanmasının, dünya ekonomisinin hayal edilmeyen
ölçüde ekonomik ve mali anlamda bir bütünleşmeye gittiği bir dönemde gerçekleştiği
gerçeğine dikkatinizi çekmek istiyorum. Dünyanın ekonomik anlamda bütünleşmesi
bize terörizmin olumsuz etkilerinin daha fazla hisssedildiği bir ortam sunuyor.
Terörizm özellikle yabancı yatırımcıları etkiliyor. Açık bir ekonomi aynı zamanda
uluslararası yatırımcıların riskli ülkelerden çekilip yatırımlarını başka ülkelere
kaydırmalarına olanak sağlıyor.
Bugün dünya ekonomisi gücünü malların, hizmetlerin ve insanların serbest
dolaşımından alıyor. Öte yandan, küreselleşmenin motoru olan ulaşım ve iletişimdeki
gelişmeler teröristlere yeni imkanlar sunuyor. Bunun karşısında daha fazla güvenlik
nedeniyle malların ve insanların dolaşımının engellenmesi ise adeta teröristlerin bir
galibiyetine dönüşüyor. Ekonomik anlamda küreselleşmenin karşısındaki en önemli
sorun, bir taraftan serbest ticareti geliştirilirken diğer taraftan da terörizme karşı daha
etkin mücadele yolları bulunmasıdır. Terörizme ekonomik anlamda karşı duruş
herşeyden önce ortak bir anlayış gerektiyor. Bu konferansın ekonomik anlamda
terörizmin yarattığı etkiler kadar ortak mücadele yolları hakkında bize ışık tutacak
fikir alışverişlerine vesile olmasını dileyerek sözlerime son veriyorum.
Sizleri saygıyla selamlıyorum.

