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Küresel ekonominin økinci Dünya Savaúı’ndan bu yana karúı karúıya oldu÷u bu en sıkıntılı
dönemde, OECD Genel Sekreteri Angel Gurria’nın katılımıyla düzenlenen bu toplantıyı son
derece anlamlı buluyor ve önemsiyoruz. Hepinizin bildi÷i gibi geçen sene Temmuz ayında
Amerika’da düúük kaliteli konut kredisine dayalı ka÷ıtlarda baúlayan sorun, kısa sürede tüm
bankacılık sektörüne yayıldı.
Avrupa kıtasını etkisi altına aldıktan sonra, reel sektöre sıçradı ve nihayet, daha geçen seneye
kadar krizden etkilenmeyece÷i düúünülen geliúmekte olan ülkelere sirayet etti. Bundan üç ay
önce de Lehman Brothers’ın batması, krizin ciddiyetinin herkes tarafından daha iyi
anlaúılmasına yol açtı.
Bugün artık biliyoruz ki, ne kadar sa÷lam olursa olsun, ne kadar iyi yönetilirse yönetilsin,
dünya üzerindeki tüm ülkeler, tüm sektörler, tüm úirketler için krizin bulaúma hızı ve úiddeti
ciddi bir tehdit oluúturmaktadır. Geliúmekte olan ülkelerin geliúmiú ülkelerden ayrıútı÷ı, bu
nedenle ABD kaynaklı bir yavaúlamanın dünya ekonomisi üzerindeki negatif etkisinin sınırlı
kalaca÷ı tezi de geçerlili÷ini yitirmiú durumdadır.
IMF, dünya ekonomisinde beklenen yavaúlamaya iliúkin tahminlerini sürekli olarak aúa÷ı
do÷ru revize ediyor. OECD de, birkaç hafta önce yayınlanan Kasım 2008 Ekonomik
Görünüm raporunda, OECD bölgesine iliúkin büyüme hızı tahminini 2009 yılında -%0.4
olarak açıkladı. Raporda 2009 üçüncü çeyre÷inden önce OECD bölgesinde yeniden pozitif
büyüme hızlarına geçilemeyece÷i ve ekonomideki derin yavaúlamaya karúı yeni
makroekonomik desteklerin gerekti÷i vurgulanmıútı.
Nitekim, finansal krizin yayılma ve tüm ekonomik aktiviteyi tehdit etme riski karúısında
birçok ülkede, güveni yeniden tesis etmek ve kredi mekanizmasının devamlılı÷ını sa÷lamak
üzere, çeúitli önlem paketleri uygulamaya koyuldu. Küresel ekonominin gelece÷ine iliúkin
endiúelerin yo÷unlaúması, tek tek ülkelerin krizle mücadele etme úansının sınırlı oldu÷unu ve
ülkeler arasında iúbirli÷i yapılması halinde alınacak önlemlerin etkisinin artaca÷ını gösterdi.
Aslında Bu krizden çıkartılan en büyük derslerden biri, geliúmiú ve geliúmekte olan ülkelerin
birbirine ne kadar ba÷ımlı oldu÷u ve ekonomik desteklerin eúgüdüm içinde alınması gerekti÷i
oldu.
Geçen ay toplanan G20 Zirvesi’nin de teyit etti÷i gibi, bu krizin etkilerinin hafif atlatılması ve
resesyonun mümkün mertebe kısa sürmesi, geliúmekte olan ülkelerin ekonomik
performansına ba÷lı. Unutmayalım ki Dünyadaki büyümenin dörtte üçünü yükselen piyasa
ekonomileri sa÷lıyordu. 2009’da ise geliúmiú ülkeler gerilerken, tüm büyümeyi geliúmekte
olan ülkeler sa÷layacak.
Geliúmiú olan ülkelerde iç talepteki durgunlu÷un üstüne, bir de geliúmekte olan ülkelerin
ithalat talebinin yavaúlamasının eklenmesi durumunda, úüphesiz resesyondan çıkıú daha zor
olacak ve daha uzun sürecek. Ayrıca, Sermaye hareketlerinin serbestleútirilmesi 1990’lardan
bu yana tüm dünyada büyüme hızının artmasına imkan sa÷lamıútı.
Bugünlerde, düúen büyüme sürecinden kurtulup yeniden yüksek büyüme sürecine geri
dönebilmek için daralan uluslararası likiditenin de bollaúmaya baúlaması gerekiyor. Dünya
ekonomisinin ihtiyaç duydu÷u uluslararası likidite ve talep canlanması, ancak tüm ülkelerin

iúbirli÷i ile sa÷lanabilir. Gerek ülkeler arasındaki iúbirli÷i ihtiyacı, gerekse kriz sonrasında
finansal mimaride meydana gelecek de÷iúiklikler, çokuluslu kurumların sorumluluklarını ve
rollerini de artırıyor. Küresel piyasalar küresel çözümleri gerektiriyor.
Bugün yaúadı÷ımız krizin ana nedenlerinden biri, dünya çapında serbestleúen sermaye
hareketlerinin düzenlenmesinden ve denetiminden sorumlu bir kurumsal yapının olmamasıdır.
Bu durum finansal piyasaları risklere açık hale getirmiútir. Kriz sonrasında ki dönemde,
küresel piyasaların düzenlenmesini geliúmiú ve geliúmekte olan ülkeler birlikte
úekillendireceklerdir.
Uluslararası finansal akımlar için kurgulanacak olan yeni denetim sisteminin baúlıca
özelli÷inin daha fazla denetim yerine, daha akıllı denetim olaca÷ını düúünüyoruz.
Düzenlemeler, uluslar arası likiditenin bollaúmasına imkan sa÷layacak esneklikte, ancak
riskleri daha iyi yönetecek bir yapıda olacaktır. Eminiz ki, úimdiye kadar sürdürmüú oldu÷u
çalıúmalar ve bu çalıúmalardan hükümetler için uygulamaya dönük pratik politikalar üreten
OECD’ye bu süreçte önemli görevler düúmektedir. Bu çerçeve de, G20 zirvesine katılarak
küresel kriz karúısında ülkeler arası iúbirli÷inde üzerine düúeni yapacak olan ülkemize, Sayın
Genel Sekreterin bu ziyaretini çok önemsedi÷imizi bir kez daha vurgulamak isterim.

De÷erli konuklar,
Hepinizin çok yakından bildi÷i gibi, krizin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkileri giderek
belirginleúiyor. Küresel kriz, 2006 yılının ikinci yarısından itibaren yavaúlama iúaretleri veren
ekonomimizi artık gerileme dönemine soktu. Sanayi üretim endeksi son üç aydır geriliyor.
Ekim ayında imalat sanayiindeki gerileme %10.3’e ulaúmıú durumda. Bu gerilemenin gelecek
aylarda da devam etmesi sürpriz olmayacak.
Bu koúullar altında büyüme hızının 2008’in ikinci yarısından itibaren hızla düúmesi hatta
negatife dönmesi ihtimal dahilinde. OECD’nin son tahminlerine göre Türkiye’nin büyüme
hızı 2009 yılında %1.6 olacak.
Türk iú dünyası olarak bu büyüme hızının üzerine çıkmamız gerekti÷ini ve ekonomimizin bu
imkana sahip oldu÷unu düúünüyoruz ve bunu her fırsatta dile getiriyoruz. Hiç úüphesiz
ekonomideki gerilemenin yavaúlaması, ancak yerinde bazı çok somut önlemlerin alınmasıyla
mümkün olabilir.
Son OECD Ekonomik Görünüm raporunda yer alan bir derleme, krizin baúından bu yana
ülkelerin aldıkları önlemlerin kronolojisini veriyor. Bütün OECD ülkeleri bu kriz karúısında
özel bazı tedbirleri devreye soktu. Türkiye’de de, bayram öncesi Merkez Bankasının ihracatçı
úirketlerin reeskont imkanlarını geniúletmesi ve döviz cinsinden kredilerde zorunlu karúılık
oranını indirmesi, piyasaları biraz olsun rahatlattı.
Bu önlemler ile birlikte, IMF ile yapılacak bir anlaúma piyasalara iliúkin belirsizli÷i ortadan
kaldıracak, uygulanacak ekonomi politikalarının genel çerçevesini çizerek gelece÷in
öngörülebilir olmasını sa÷layacak ve uluslar arası piyasalarda Türkiye’nin kredibilitesini
artıracaktır. Ayrıca anlaúma ile sa÷lanacak kredi imkanı, uluslararası likiditenin kurudu÷u bu
dönemde, bir yıl içinde yaklaúık 50 milyar doları bulan dıú borç ödemesi olan Türkiye’nin
nefes almasına imkan sa÷layacaktır.
Beni dinledi÷iniz için hepinize teúekkür ederim.

